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Załącznik do Zarządzenia Nr 64/2019
Wójta Gminy Lubień
z dnia 16 maja 2019 r.
Zgodnie z art. 28aa, ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) , RAPORT O STANIE GMINY LUBIEŃ
za rok 2018) obejmuje przede wszystkim podsumowanie działalności wójta w
roku poprzednim (stan na 31.12.2018 r.), a w szczególności realizację polityk,
programów, strategii, uchwał Rady Gminy ( załącznik do Raportu o stanie
gminy ) i budżetu obywatelskiego. Ponadto znalazła się w nim krótka
charakterystyka działań Urzędu Gminy Lubień oraz jednostek organizacyjnych
gminy z dziedziny: realizacji gminnych inwestycji, ochrony środowiska,
oświaty, pomocy społecznej, kultury i sportu. ( sprawy budżetowe zostaną
natomiast szczegółowo omówione w sprawozdaniu finansowym i bilansie
gminy przy podejmowaniu uchwały absolutoryjnej dla wójta gminy). Wszystkie
działania podejmowane w 2018 roku są spójne i wynikają z realizacji
podstawowego i najważniejszego dokumentu samorządu gminy jakim jest
Strategia Rozwoju Gminy Lubień na lata 2014 – 2020 przyjęta do realizacji
Uchwałą Nr L/231/2014 Rady Gminy Lubień z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lubień na lata 2014 – 2020. Dokument ten
określa obszary, cele i kierunki rozwoju, w przestrzeni prowadzonej przez
władze gminy. Uwzględnia obowiązujące zasady rozwoju regionalnego w
Polsce (tzw. nowy paradygmat rozwoju regionalnego) oraz wyzwania , przed
jakimi stoi Gmina Lubień, uwzględnia potrzeby i oczekiwania całej wspólnoty
lokalnej. Strategia Rozwoju Gminy Lubień na lata 2014 – 2020 jest spójna z
priorytetami i celami dokumentów szczebla krajowego i regionalnego w tym:
Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020 oraz Strategii
Województwa Małopolskiego na lata 2011 – 2020.
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Wstęp
Gminę Lubień tworzą wspólnoty mieszkańców miejscowości Lubnia,
Tenczyna, Krzeczowa i Skomielnej Białej. Pięknie położone tereny o łącznej
powierzchni około 75 km2, zamieszkuje ponad 10 000 mieszkańców. Gmina
realizując przyjęte dokumenty planistyczne i wykonawcze takie jak: strategie,
projekty, programy i uchwały Rady Gminy Lubień rozwija się w sposób
zrównoważony stając się piękniejszą i bogatszą, mającą coraz więcej do
zaoferowania swoim mieszkańcom i wszystkim, którzy przebywają na terenie
gminy Lubień.
Zadania wynikające z przyjętych dokumentów i uchwał realizowane są przez
Wójta gminy wraz z pracownikami Urzędu Gminy Lubień, Radnych Rady
Gminy Lubień, pracowników jednostek organizacyjnych gminy takich jak:
Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka
Publiczna, Gminny Zespół Obsługi Szkół oraz pracownicy Szkół i Przedszkoli
Samorządowych. Ważną rolę w realizacji zadań postawionych gminie pełnią
Sołtysi i Rady Sołeckie oraz mieszkańcy poszczególnych miejscowości
tworzących gminę Lubień. To dzięki wspólnej pracy powstają nowe drogi, place
zabaw, obiekty sportowe, przedszkola a zainteresowani mieszkańcy uczestniczą
w różnego rodzaju programach i projektach dzięki którym podnoszą swoje
kwalifikacje zawodowe i nabywają nowe umiejętności między innymi
informatyczne. Programy te skierowane są do wszystkich mieszkańców gminy
w każdym przedziale wiekowym, począwszy od dzieci przedszkolnych do osób,
które zakończyły już swoją aktywność zawodową i są emerytami. Dzięki
środkom pozyskiwanym z funduszy krajowych i unijnych możliwe są działania
proekologiczne i realizacja inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła
energii. Podejmuje się wiele działań mających na celu rozwój kulturalny gminy
poprzez wspieranie zespołów regionalnych i teatralnych, chórów, orkiestr
dętych i ochronę zabytków. Mieszkańcy za pośrednictwem prasy, lokalnej
telewizji, ogłoszeń internetowych i na tablicach ogłoszeń, na zebraniach
wiejskich i sesjach Rady Gminy Lubień otrzymują szeroką informację o
wszystkich działaniach gminy i możliwości współuczestniczenia w tych
przedsięwzięciach. Prowadzi się promocję Gminy Lubień w kraju a także poza
jego granicami w szczególności w gminach partnerskich tj: Kolno – Polska,
Penkun – Niemcy, Catenay – Francja, Malatina - Słowacja.
W raporcie o stanie gminy Lubień za 2018 rok zostanie przedstawiona realizacja
zadań w każdym z obszarów działania gminy.
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Zakres działania i zadania gminy

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu
lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań
własnych gminy należą w szczególności zadania własne obejmujące sprawy:
























ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i
przyrody oraz gospodarki wodnej,
gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania
ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
lokalnego transportu zbiorowego,
ochrony zdrowia,
pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
gminnego budownictwa mieszkaniowego, edukacji publicznej,
kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń
sportowych,
targowisk i hal targowych,
zieleni gminnej i zadrzewień,
cmentarzy gminnych,
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i
utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
obiektów administracyjnych,
polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki
socjalnej, medycznej i prawnej,
wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia
warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania
programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
promocji gminy,
współpracy z organizacjami pozarządowymi,
współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter
obowiązkowy.
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Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga
zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci
zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji.
Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i
przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu
administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie
porozumienia z organami tej administracji. Gmina może wykonywać zadania z
zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa
na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. Spory
majątkowe wynikłe z porozumień, rozpatruje sąd powszechny. W celu
wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także
zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.
Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność
gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej
wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. Formy prowadzenia
gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze
użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa. Wykonywanie zadań
publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między
jednostkami samorządu terytorialnego. Gminy, związki międzygminne oraz
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź
innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy
finansowej.
Wójt Gminy wykonuje swoje zadania poprzez Urząd Gminy, a także gminne
jednostki organizacyjne. Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy Lubień
wyglądała w 2018 roku następująco ( stan na 31.12.2018 r.):
1. Struktura organizacyjna Urzędu.
1/ Wójt Gminy Lubień /WG/
2/ Sekretarz Gminy Lubień /SG/
3/ Skarbnik Gminy Lubień /FG/
4/ Referat Finansowy / RF/,
5/ Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, /IGK/
6/ Referat świadczeń Rodzinnych /ŚR/
7/ Urząd Stanu Cywilnego / USC/,
8/ Stanowisko ds. obywatelskich / SO/,
9/ Stanowisko ds. Ochrony Środowiska ,Zarządzania Kryzysowego ,
Działalności Gospodarczej , Obrony Cywilnej i Bezpieczeństwa P.Poż.
/OŚG /
10/ Stanowisko ds. Informatyki i Promocji Gminy / IPG/,
11/ Radca Prawny /RP/
12/ Audytor Wewnętrzny /AW/
13/ Stanowisko ds. Obsługi Organów Kolegialnych, Ochrony Zdrowia,
Kultury i Sportu. / OKKZ/
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14 / Stanowisko ds. Obsługi Kancelaryjnej i Archiwum / KA/
15/ Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych/ PRA/
16/ Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych /IN/
2. Jednostki organizacyjne gminy:
- Gminny Ośrodek Kultury w Lubniu
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniu
- Gminna Biblioteka Publiczna w Lubniu
- Gminny Zespół Obsługi Szkół w Lubniu
- Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Lubniu,
- Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie,
- Szkoła Podstawowa im Władysława Orkana w Skomielnej Białej,
- Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Krzeczowie,
- Samorządowe Przedszkole w Lubniu,
- Samorządowe Przedszkole w Tenczynie,
- Samorządowe Przedszkole w Skomielnej Białej.
Ponadto uchwałą Rady Gminy z grudnia 2018 r. został utworzony Klub
Dziecięcy w Skomielnej Białej (funkcjonuje od 1 marca 2019 r.), obsługiwany
przez GZOS.
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II Ogólna sytuacja finansowa Gminy Lubień.
W dniu 18 grudnia 2017 r. został uchwalony budżet Gminy na rok 2018,
którego wykonanie powierzono Wójtowi Gminy Lubień.
Budżet zwierał:
- planowane dochody w wysokości
40.870.921 zł
- planowane wydatki w wysokości
42.870.921 zł
- rozchody w kwocie 1.500.000 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych
kredytów.
- przychody, które stanowił planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości
3.500.000 zł.
Po wprowadzeniu w ciągu roku szeregu zmian do budżetu gminy budżet
zamknął się kwotą:
- planowanych dochodów w kwocie 45.442.641,54 zł, z czego
zrealizowano 43.416.533,10 zł,
- planowanych wydatków w kwocie 48.396.361,54 zł, z czego zrealizowano
46.208.398,37 zł.
- rozchodów dotyczących spłat zaciągniętych kredytów w wysokości
1.380.000 zł,
- zrealizowanych przychodów w wysokości
4.333.720,71 zł,
w tym:
- zaciągnięty kredyt w 2018 r. to kwota 3.500.000 zł,
- wolne środki na rachunku bieżącym budżetu gminy – 833.720,71 zł.
Z uwagi na fakt, że sprawozdanie z wykonania uchwały budżetowej jest
przedstawiane Radzie Gminy i następnie rozpatrywane na odrębnych zasadach,
przewidzianych przez przepisy prawa – przedstawiam poniżej ogólne informacje
określające stan finansów Gminy Lubień i tak:
 udział dochodów własnych w dochodach ogółem to kwota 8.426.086 zł tj.
19,41 % wykonanych dochodów ogółem za rok 2018,
 udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem to kwota 5.990.434
zł, co stanowi ok. 13 % wydatków całego budżetu w roku 2018,
 wolne środki pozostałe po rozliczeniu roku 2018 (dochody + przychody –
wydatki – rozchody) to kwota 161.855,44 zł,
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 wynik wykonania budżetu za 2018 rok stanowił deficyt w wysokości
2.791.865,27 zł (dochody – wydatki),
 otrzymane dotacje i środki na określone cele w roku 2018 stanowiły
kwotę 17.335.183,40 zł,
 uzyskane dochody z mienia to kwota 394.154 zł,
 na dzień 31.12.2018 r. Gmina posiadała środki pieniężne w wysokości
852.832,65 zł zgromadzone na rachunku budżetu jednostki,
 w 2018 r. Gmina Lubień udzieliła poręczenia wekslowego do wysokości
1.877.000 zł Stowarzyszeniu: Lokalna Grupa Działania Turystyczna
Podkowa dotyczącego zaciągnięcia kredytu obrotowego na realizację
projektu „Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna
Podkowa”,
 zadłużenie ogółem na koniec roku 2018 stanowiło kwotę 5.620.000 zł i
wzrosło w stosunku do roku 2017 o kwotę 2.120.000 zł.
Harmonogram spłat zadłużenia wg stanu na 31.12.2018 przedstawia się
następująco:
Kredytodawca

Bank
Gosp.
Krajowego
– 2015 r.
Bank
Gosp.
Krajowego
2017 r.
Bank
Gosp.
Krajowego
2018 r.
R a z e m:

Saldo na
dzień
Spłaty kredytów – rozchody
31.12.2018
r.
2019 rok 2020
2021 2022 rok 2023 rok
rok
rok
1.200.000 1.200.000
-

920.000

3.500.000

120.000 400.000 400.000

-

-

- 500.000 500.000 1.500.000 1.000.000

5.620.000 1.320.000 900.000 900.000 1.500.000 1.000.000

Ważniejsze inwestycje i remonty realizowane w roku 2018 to:
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 dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Tenczynie –
230.993 zł
 budowa placu zabaw w miejscowości Lubień – Zarębki
–
308.275 zł
 zakup budynku koło Ośrodka Zdrowia w Lubniu za kwotę
–
257.250 zł
 zakup gruntów na mienie komunalne Gminy za kwotę
–
93.326 zł
 wykonanie i montaż systemu informatycznego do transmisji internetowej
posiedzeń Rady Gminy i systemu obsługi glosowań imiennych
–
23.733 zł
 wykonanie II etapu instalacji klimatyzacji MULTI i dodatkowego
pomieszczenia na II piętrze w budynku Urzędu Gminy
–
88.396 zł
 zakupiono specjalistyczny samochód strażacki dla OSP Krzeczów
–
185.516 zł
 opracowanie dokumentacji i rozbudowa Samorządowego
Przedszkola w Skomielnej Białej
–
1.144.480 zł
 przekazanie dotacji Gminie Pcim na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego z przeznaczeniem na „Opracowanie i wykonanie prac
projektowych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wraz
z towarzyszącą infrastrukturą”
–
351.595 zł
 „Budowa kanalizacji w miejscowości Lubień - Zarębki” –
2.523.445 zł
 wykonano rozbudowę kanalizacji sanitarnej i przyłącza
w miejscowości Skomielna Biała na roli Żurówka
–
127.048 zł
 „Obniżenie Poziomu Niskiej Emisji na terenie Gminy Lubień poprzez
wymianę źródeł ciepła na wysokosprawne kotły na biomasę i paliwa
gazowe w indywidualnych gospodarstwach”
–
513.704 zł
 „Obniżenie Poziomu Niskiej Emisji na terenie Gminy Lubień poprzez
wymianę źródeł ciepła na wysokosprawne kotły na paliwa stałe
10

w indywidualnych gospodarstwach”
–
53.798 zł
 wydatki związane z utrzymaniem i remontem dróg gminnych
i wewnętrznych to kwota ok.
–
1.700.000 zł
 remonty i wyposażenie jednostek oświatowych to kwota ok.
–
470.000 zł
Zrealizowane zadania inwestycyjne i dokonane zakupy znacznie
powiększyły majątek Gminy Lubień, który w kwotach brutto (dane z bilansu łącznie z instytucjami kultury) przedstawia się następująco:
Lp. Mienie Gminy Lubień

Stan na
Stan na
Zwiększenia
31.12.2017 r. 31.12.2018 r. w roku 2018
79.595.209,60 84.674.174,96 5.078.965,36

Wartość majątku Gminy
Lubień
(2+3+7+8+9+10)
2 Wartości niematerialne i
prawne (umarzane stopniowo)
3 Środki trwałe ogółem
(4+5+6)
4 - grunty
5 - budynki, budowle, lokale i
obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
6 - urządzenia techniczne i
maszyny
w tym: środki transportu
7. Pozostałe środki trwałe i zbiory
biblioteczne
8 Środki trwałe w budowie
9 Wartości niematerialne i
prawne
(umarzane jednorazowo)
10 Długoterminowe aktywa
finansowe – akcje
1

145.467,16

145.467,16

-

73.609.897,03 76.145.001,50 2.535.104,47
5.830.796,07 6.130.316,07
299.520,00
65.872.816,54 67.912.432,54 2.039.616,00

1.906.284,42
340.662,04

2.102.252,89
526.178,04

195.968,47
185.516,00

4.824.742,45

4.870.113,40

45.370,95

793.837,96
211.265,00

10.000,00

3.284.829,93 2.490.991,97
218.762,97
7.497,97

10 000,00

Część dochodów własnych gminy w 2018 roku realizowana była na podstawie
niżej wymienionych przepisów prawnych:
- ustawy z dnia 15.11.1984 r. (Dz. U. 2017. 1892 t.j. z późn. zm.) o podatku
rolnym,
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- ustawy z dnia 30.10.2002 r. (Dz. U. 2017.1821 t.j. z późn zm.) o podatku
leśnym,
- ustawy z dnia 12.01.1991 (Dz. U.2017.1785 t.j. z póź.zm) o podatkach i
opłatach lokalnych,
- uchwały Rady Gminy Lubień z dnia 19.10.2016 roku w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Podatnikami w Gminie Lubień były osoby prawne i osoby fizyczne .
Osób prawnych zobowiązanych do składania deklaracji i płacenia należnych
podatków było 69, natomiast opodatkowanych osób fizycznych było 8231. W
roku 2018 wystawiono 7982 decyzji wymiarowych i zmieniających podatek w
ciągu roku. Co roku wzrasta liczba podatników w wyniku podziału gospodarstw
oraz zmienia się wielkość gospodarstw i nieruchomości w wyniku regulacji. W
tym zakresie w roku 2018 wprowadzono 1106 zawiadomień z Ewidencji
gruntów i budynków w Myślenicach.
Na wniosek podatników wydano 347 zaświadczeń o stanie majątkowym i
o niezaleganiu w podatkach do różnych instytucji oraz świadczeń socjalnych i
stypendialnych. Wydano także 210 odpisów decyzji wymiarowych do w/w
celów.
Wymiaru podatku od środków transportowych za rok 2018 dokonano na
podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz.U.2017.1785 z późn. zm.) i uchwały Rady Gminy Lubień nr XII/75/2015
z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie Gminy Lubień. Zobowiązanych do składania
deklaracji i płacenia podatku od środków transportowych w roku 2018 było 63.
Realizując ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji, wobec podatników, którzy nie wywiązali się z
obowiązku płacenia w/w podatków, prowadzone są postępowania egzekucyjne
na bieżąco i systematycznie.
W 2018 roku wobec:
- osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym podjęto
działania informacyjne wobec zobowiązanych, wystawiono 261 upomnień i 42
tytuły wykonawcze;
- osób prawnych w podatku od nieruchomości podjęto działania informacyjne
wobec zobowiązanych i wystawiono 3 upomnienia;
- osób fizycznych w podatku od środków transportowych podjęto działania
informacyjne wobec zobowiązanych, wystawiono 32 upomnienia i 12 tytułów
wykonawczych.
W związku z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej przyjęto 295 wniosków. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone
pozytywnie i wydano 295 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego
rolnikom na kwotę 58.291,38 zł.
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W roku 2018 w Gminie Lubień nie ustalono do realizacji budżetu
obywatelskiego.

III Sprawy społeczne, opieka nad rodzinami.
Zadania z zakresu opieki społecznej i świadczeń rodzinnych realizowane były w
2018 przez Ośrodek Pomocy społecznej w Lubniu i Referat Świadczeń
Rodzinnych w Urzędzie Gminy Lubień.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniu jest gminną jednostką
organizacyjną i budżetową utworzoną do realizowania zadań własnych i zadań
zleconych Gminy z zakresu pomocy społecznej. Zadaniem Ośrodka jest
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości oraz zapobieganie powstawaniu takich
sytuacji. Ośrodek realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej zlecone
samorządowi gminnemu i zadania własne w trybie określonym przepisami
ogólnie obowiązującymi. Ośrodek realizuje również zadania związane z
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie , zadania wynikające z ustawy z dnia
9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zadania
wynikające z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz innych ustaw.
Zatrudnienie na umowę o pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Lubniu w roku 2018 przedstawiało się następująco: kierownik – 1 etat, główny
księgowy - 1 etat, pracownik socjalny – 1etat , starszy pracownik socjalny - 1
etat , specjalista pracy socjalnej – 2 etaty, opiekunka – 1 etat. W roku 2018 i
obecnie Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniu spełnia wymóg ustawowy dot.
minimalnego zatrudnienia pracowników socjalnych określony w art.110 ust.11
Ustawy o pomocy społecznej. Ponadto w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Lubniu na umowę zlecenia zatrudniana była osoba do świadczenia usług
opiekuńczych, psycholog, radca prawny, asystent rodziny, inspektor ochrony
danych osobowych, informatyk.
Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2018r. stanowiła kwota 1 341
987,34zł. W 2018r. świadczeniami w ramach zadań własnych (bez względu na
ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) objęto 224 osoby z 134
rodzin ( liczba osób w rodzinach 423). Zasiłki stałe wypłacano 24 osobom na
kwotę 124 977, 00zł., składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 21 osób
otrzymujących zasiłki stałe na łączną kwotę 10 959,39 zł., 43 osobom i
rodzinom, przyznano zasiłki okresowe na łączną kwotę 49 860,00zł., zasiłki
jednorazowe celowe i specjalne celowe przyznano dla 84 osób na łączną kwotę
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70 917,00zł., przyznano zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego dla 2
rodzin na łączną kwotę 10 200,00 zł. W 2018r. ponoszono odpłatność za pobyt
w domu pomocy społecznej za 15 osób, wydatki na ten cel to kwota: 425
079,00 zł. Osoby zobowiązane do partycypowania w kosztach pobytu osób
bliskich w domu pomocy społecznej dokonały wpłat na kwotę 21 242,50zł.
Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto w 2018r. 10 osób i zrealizowano
2 273 godzin pracy opiekunki. Dochody uzyskane tytułem częściowej
odpłatności przez świadczeniobiorców za usługi opiekuńcze stanowią kwotę
4 011,30zł.
W 2018r. w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
objęto pomocą w formie gorącego posiłku 108 dzieci uczących się w szkole i
przedszkolu, wydatkowano na ten cel kwotę: 92 722,70 zł oraz udzielano
pomocy w formie zasiłku na posiłek lub zakup żywności dla 111 osób na kwotę
27 997,00zł.
Dla 4 osób z terenu gminy zostały wydane decyzje administracyjne Wójta
Gminy potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych na okres 90 dni.
Z terenu Gminy 82 rodziny tj. 291 osób zgodnie z przedłożoną przez
OPS listą odbierało żywność w ramach Programu FEAD.
W ramach Ustawy o Karcie Dużej Rodziny przyznano w 2018 r. w formie
tradycyjnej Karty Dużej Rodziny dla 35 rodzin, natomiast w formie
elektronicznej dla 51 rodzin które złożyły stosowny wniosek.
W roku 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniu realizował projekt
socjalny pt. „Rozszerzenie dostępności i zakresu specjalistycznego poradnictwa
skierowanego do rodzin i osób z terenu Gminy Lubień, które mają trudności lub
wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych”,
na który uzyskano dofinansowanie ze środków od Wojewody Małopolskiego.
Na realizacje projektu do dnia 31.12.2018r. wydatkowano kwotę ogółem 35
223,50zł w tym w ramach dotacji 28 178,80 zł. natomiast w ramach wkładu
własnego 7 044,70zł. Działania zrealizowane w ramach projektu wpisują się w
cele strategiczne Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Lubień na lata 2016-2022, mianowicie cel strategiczny: „Wspieranie
rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży” w ramach celu
operacyjnego „Poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych patologią”, cel
strategiczny: „Przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu i uzależnieniom oraz
zapobieganie ich skutkom w ramach celu operacyjnego „Ograniczenie zjawiska
przemocy w rodzinie” oraz cel strategiczny: „Rozwój kapitału społecznego i
ludzkiego” w ramach celu operacyjnego „ Wzmacnianie kadry pomocy
społecznej oraz rozwijanie infrastruktury socjalnej”
Realizacja Uchwał Rady Gminy podjętych w roku 2018 dotyczących
Ośrodka Pomocy Społecznej:
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1). Uchwała z dnia 19.03.2018 XXXVIII/323/2018.
Uchwała w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
udzielających schronienia osobom, tego pozbawionym, w tym osobom
bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie
Gminy Lubień.
W roku 2018 nie było osób bezdomnych na terenie Gminy Lubień i nie
ponoszono odpłatności za pobyt osób bezdomnych.
2). Uchwała z dnia 19.03.2018 XXXVIII/324/2018.
Uchwała w sprawie
przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania
rodziny. Sprawozdanie dotyczyło roku 2017 zostało przyjęte bez uwag.
3). Uchwała z dnia 25.04.2018
XXXIX/332/2018. Uchwała w sprawie
przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu
w 2017 r. Sprawozdanie dotyczyło roku 2017 zostało przyjęte bez uwag.
4). Uchwała z dnia 25.09.2018 XLIII/361/2018.
Uchwała
w
sprawie
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Lubień w zakresie
dożywiania „Dożywianie dzieci i młodzieży na lata 2018 – 2020”. W roku 2018
z programu osłonowego skorzystała 3 dzieci.
5). Uchwała z dnia 12.12.2018 III/14/2018.Uchwała w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego Gminy Lubień w zakresie dożywiania
"Dożywianie dzieci i młodzieży na lata 2019-2023". Realizacja uchwały od
01.01.2019r. zgodnie z postanowieniami w niej zawartymi.
6). Uchwała z dnia 12.12.2018
III/15/2018. Uchwała
w
sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z
pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole
i w domu" na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia
udzielane w ramach rządowego programu "Posiłek w domu i w szkole" na lata
2019-2023.
Realizacja uchwały
zawartymi.

od 01.01.2019r. zgodnie z postanowieniami w niej

Wszelkie działania w 2018r. podejmowane były przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lubniu w odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby osób i rodzin z
terenu Gminy Lubień. Rodzaj, forma i rozmiar świadczeń były odpowiednie do
okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Zadania realizowane były w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz
innych ustaw i rozporządzeń.
Referat Świadczeń Rodzinnych realizował w 2018 roku zadania zlecone
wynikające z następujących ustaw:
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ustawy o świadczeniach rodzinnych;
ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – PROGRAM 500+;
rządowego programu DOBRY START 300+

Realizacja zadań zleconych w 2018r.
Świadczenia rodzinne:
- zasiłek rodzinny z dodatkami (z tytułu urodzenia dziecka,
opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania. z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania
dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku
szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
na dojazdy i zamieszkanie, wychowywania w rodzinie wielodzietnej)- /kryterium
dochodowe 674zł; przy niepełnosprawności 764zł/
Liczba świadczeń: 22 337
Wydatki na wypłatę świadczeń: 2 629 989,92zł
Liczba rodzin 710
Liczba dzieci 1 456
-świadczenia opiekuńcze:
Liczba świadczeń: 2 466
Wydatki na wypłatę świadczeń: 1 086 293,32zł w tym:
zasiłek pielęgnacyjny /bez kryterium dochodowego/: 267 543,82zł, liczba osób:
151
specjalny zasiłek opiekuńczy/kryterium dochodowe 764zł/ /: 174 816,60zł,
liczba osób: 33
świadczenie pielęgnacyjne /bez kryterium dochodowego/: 643 932,90zł, liczba
osób: 38
-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka; /kryterium
dochodowe 1 922zł/
16

Liczba świadczeń: 105
Wydatki na wypłatę świadczeń: 105 000,00zł
-świadczenie rodzicielskie; /bez kryterium dochodowego, przysługujące
osobom, które urodziły dziecko, a nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub
uposażenia macierzyńskiego/
Liczba świadczeń: 210
Wydatki na wypłatę świadczeń: 190 013,51zł
Świadczenia „Za życiem”/bez kryterium dochodowego, świadczenie z tytułu
urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo
nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie
rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowo w wysokości 4
tys. zł./
Liczba świadczeń: 3
Wydatki na wypłatę świadczeń: 12 000,00zł
Zasiłek dla opiekuna: /bez kryterium dochodowego na wygaszeniu
przysługujący osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z
dniem 30-06-2013r./
Liczba świadczeń: 115
Wydatki na wypłatę świadczeń: 61 053,40zł
Liczba osób: 11
Od świadczeń opiekuńczych Wójt Gminy Lubień odprowadza składki
społeczne i zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego:
Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne: 180 398,09zł, w tym:
-świadczenie pielęgnacyjne: 129 926,25zł,
-specjalny zasiłek opiekuńczy: 36 917,50zł,
-zasiłek dla opiekuna: 13 554,34zł.
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Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne: 13 664,34zł, w tym:
-świadczenie pielęgnacyjne: 5 583,06zł,
-specjalny zasiłek opiekuńczy: 7 501,68zł,
-zasiłek dla opiekuna: 579,60zł.
Fundusz alimentacyjny: /świadczenia przyznawane są na warunkach
określonych w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów, o świadczenia ubiegają się osoby, które mają zasądzone alimenty,
a ich egzekucja jest bezskuteczna, kryterium dochodowe 725zł, wysokość
wypłacanego świadczenie z funduszu alimentacyjnego, to kwota zasądzonych
alimentów, nie więcej niż 500,00 zł miesięcznie/.
Liczba świadczeń: 158
Wydatki na wypłatę świadczeń: 59 200,00zł
Liczba rodzin 10
Liczba osób uprawnionych: 14
Referat Świadczeń Rodzinnych prowadzi również działania wobec dłużników
alimentacyjnych przewidziane w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów podjęte przez organ właściwy dłużnika ze
względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. W 2018r.
podejmowano następujące działania: wezwania na wywiady - 9,
przeprowadzone wywiady - 6, przekazanie komornikowi informacji uzyskanych
podczas wywiadu - 6, wszczęcie postępowania uznającego dłużnika za
uchylającego się - 3, wydanie decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się 3, złożenie wniosku do prokuratury o ściganie - 3, zatrzymanie prawa jazdy – 2,
wystąpienie z wnioskiem do PUP o aktywizację dłużników - 4, przekazanie do
BIG -3, przyłączenie decyzji przyznających FA do egzekucji komorniczej
przyłączeń - 12, wysłanie informacji do innych gmin o podjęcie działań wobec
dłużników - 11, wysłanie informacji do dłużników o przyznaniu FA - 11,
zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa nie alimentacji z art. 304 kk – 7,
otrzymanie pism od innych gmin z informacją o przyznaniu FA i wnioski o
podjęcie działań – 5.
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych
świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 39 949,74zł z tego:
- przekazane na dochody budżetu państwa: 26 970,67zł w tym:
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- odsetki ustawowe za opóźnienie: 7 502,05zł
- przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela/Gminy
Lubień/: 12 979,07zł
Świadczenia wychowawcze 500+ /Program "Rodzina 500+" ma na celu pomoc
rodzinom w wychowaniu dzieci poprzez comiesięczne świadczenia
wychowawcze na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wysokości 500
złotych. Świadczenie na pierwsze dziecko jest uzależnione od spełnienia
kryterium dochodowego 800zł, przy niepełnosprawności 1 200zł/
Liczba świadczeń: 19 209
Wydatki na wypłatę świadczeń 500+: 9 564 119,20zł
Liczba rodzin: 810
Liczba wydanych decyzji: 1025
Świadczenia „dobry start” 300+/Program rządowy jest realizowany w formie
jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300zł na każde uczące się
dziecko. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu, na dzieci od
pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia 20 roku życia. W przypadku
dzieci z niepełnosprawnością świadczenia jest wypłacane do 24 roku życia, jeśli
się uczy lub uczestniczy w zajęciach rewalidacyjnych/
Liczba świadczeń: 1 479
Wydatki na wypłatę świadczeń 300+: 443 700zł
Liczba wydanych rozstrzygnięć: 912
W 2018r –wydano 105 zaświadczeń dla świadczeniobiorców.
Referat Świadczeń Rodzinnych na bieżąco współpracuje z Małopolskim
Urzędem Wojewódzkim w ramach całej sprawozdawczości oraz w ramach
koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego tj. przesyła wnioski celem
ustalenia koordynacji, realizuje decyzje wojewody. Ponadto współpracuje z
instytucjami publicznymi w zakresie wymiany informacji, co do okoliczności
mających wpływ na prawo do świadczeń oraz prowadzonych postepowań –
Urząd Skarbowy, ZUS, KRUS, Urząd Pracy, Policja, Prokuratura, Komornicy
oraz inne jednostki.
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REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH W 2018
Liczba
złożonych
wniosków

Świadczenia rodzinne:

Liczba
Liczba
Liczba
wniosków
wydanych
wypłaconyc
przekazanyc
decyzji
h wg
właściwości /rozstrzygnięć/ h świadczeń

Wydatki
na wypłatę
świadczeń

Wykorzystanie
dotacji celowej
z budżetu
państwa

-zasiłek rodzinny z dodatkami;
-świadcz.opiekuńcze: zasiłek pielęg, świadcz.pielęg, specj.zasiłek opiekuńczy;
-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
-świadczenie rodzicielskie;

Świadczenie "za życiem"
Zasiłek dla opiekuna
Fundusz alimentacyjny
Świadczenia wychowawcze 500+
Świadczenia dobry start 300+

997

40

1 184

25 125

4 011 296,75

4 135 123,56

3

0

3

3

12 000,00

12 371,13

0

0

10

115

61 053,40

63 360,85

13

0

13

158

59 200,00

61 030,93

1 058

111

1 025

19 209

9 564 119,20

9 709 769,20

912

0

912

1 479

443 700,00

458 490,00

922

194 062,43

194 062,43

Wydatki na składki ZUS i KRUS
od świadczeń opiekuńczych
RAZEM:

2 983

151

3 147

21

47 011

14 345 431,78 14 634 208,10

W ramach działań społecznych i opieki nad rodzinami w 2018 roku
działała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniu.
Komisja ta realizowała zadania w oparciu o Gminny Program Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych uchwalony Uchwałą Nr XXXV/290/2017r z dnia 18
grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Jednym z celów w. cyt. Programu jest promowanie zdrowego stylu
życia wśród mieszkańców gminy w ramach którego:
1. GKRPA prowadziła profilaktyczną działalność informatyczną i edukacyjną
poprzez zakup ulotek informacyjnych , broszur które były rozprowadzone w
szkołach, zakładach opieki zdrowotnej, budynku Urzędu Gminy w Lubniu, w
banku, bibliotekach takich jak: „ Reaguj na przemoc” Przeciw pijanym
kierowcom”,
2.
Współpracowała ze stowarzyszeniami , zespołami ludowymi i
współorganizowała imprezy środowiskowe ogólnodostępne takie jak:
- konkurs „ Palm Wielkanocnych „ przez Zespół „ Cyrniawa” w Krzeczowie,
- wspólne świętowanie całymi rodzinami 45 rocznicy działalności Zespołu
Regionalnego „ Toporzanie „ w Tenczynie .
3. Współorganizowała czas wolny dzieci i młodzieży poprzez dofinansowanie:
- do 3 dniowej pielgrzymko - wycieczki organizowanej dla dzieci i młodzieży
skupionej wokół grupy CARITAS przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w
Tenczynie. Wycieczkę do Warszawy – Niepokalanowa - Torunia – Kalisza
zorganizowaną przez siostrę prowadząca grupę CARITAS.
- do wycieczki do Włoch w ramach projektu „ Muzyka w hołdzie bohaterom –
ścieżkami Św. Jana Pawła II i walk o niepodległość „ Młodzieżowej Orkiestry
Dętej OSP w Tenczynie,
4. Współpracowano z klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy
Lubień poprzez dofinansowanie ich działalności przez zakup sprzętu
sportowego dla KS „ Luboń „ w Skomielnej Białej, KS „ Szczebel „ w Lubniu.
5. W ramach sportowych zajęć pozalekcyjnych dofinansowano UKS „ Topór „
w Tenczynie do wyjazdów na rozgrywki międzyklubowe .
6. Współfinansowano Świetlicę Środowiskowa „ Klub Kultury i Trzeźwości „ w
Skomielnej Białej.
W ramach Zapobiegania powstawaniu nowych problemów
alkoholowych oraz zmniejszenie rozmiarów skutków istniejących Gminna
Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Lubniu
1. Zakupiła i przekazała do realizacji programy profilaktyczne:
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- „Zachowaj trzeźwy umysł” program ten był realizowany w Szkołach
Podstawowych na terenie gminy.
„ Postaw na rodzinę” realizowany w Szkole Podstawowej w Tenczynie, w
ramach programu zorganizowano piknik rodzinny.
„ III Elementarz czyli Program 7 kroków” który był realizowany w okresie od
marca do czerwca w 6 oddziałach ,przez 6 realizatorów , w ramach programu
uczniowie otrzymali dofinansowanie do wycieczek.
- dofinansowanie do wyjazdu na lodowisko dla uczniów kl. VII, II i III
Gimnazjum w Skomielnej Białej
- spektakl profilaktyczny „ Kabaret krasnoludków” dla uczniów kl. I-III,
programu edukacyjno – profilaktycznego w formie spektaklu teatralnego
,warsztatów gastronomicznych z elementami pedagogizacji .
2. Dofinansowano wyjazd na letni wypoczynek dla 48 uczniów Szkoły
Podstawowej w Krzeczowie, 32 uczniów Szkoły Podstawowej w Lubniu, 42
uczniów zrzeszonych we wspólnocie „ Wieczernik” w Skomielnej Białej.
3. Zakupiono materiały multimedialne do pracy pedagogów z których korzystać
mogą nauczyciele szkolni w ramach nabywania umiejętności prowadzenia z
dziećmi i młodzieżą zajęć profilaktycznych.
W ramach tworzenia bazy oraz współpraca z instytucjami
działającymi na rzecz profilaktyki alkoholowej
1.Finansowano działalności punktu konsultacyjnego którego celem było
-udzielanie informacji na temat możliwości leczenia uzależnienia i
współuzależnienia, punkt był czynny w 1 i 2 czwartek każdego miesiąca od 815 ,
- motywowanie do podjęcia leczenia w placówkach lecznictwa odwykowego,
- podejmowanie czynności zmierzających do wydania orzeczenia sądu o
zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się
leczeniu odwykowemu, skierowano do sądu 5 wniosków,
- finansowano punkt informacji i wsparcia świadczący pomoc terapeutyczną
osobom i rodzinom z problemami alkoholowymi i przemocy domowej
dorosłych i dzieci, punkt był czynny 1 raz w tygodniu przez 2 godziny w
budynku Ośrodku Zdrowia w Lubniu. Należy tu zaznaczyć, że nie było dużego
zainteresowania świadczoną pomocą,
- prowadzano poradnictwo i interwencje w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi i wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji
rodziców w rodzinach zagrożonych alkoholizmem i przemocą w rodzinie nie
prowadzono rejestru
- nie było konieczności zapewnienie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie
bezpiecznego schronienia.
- nie ponoszono żadnych środków na dofinansowanie remontu lub adaptacji
pomieszczeń ww. placówek, udzielania pomocy finansowej w tworzeniu i
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prowadzeniu tego typu placówek, i nie współfinansowanie programów
profilaktycznych.
- umożliwiano kontakt osób nadużywających alkoholu lub współuzależnionych
z psychologiem oraz specjalistą terapii uzależnień.
- ponoszono kosztów sporządzania opinii przez biegłych psychiatrę i
psychologa, pokrywano opłaty sądowej,
- nie ponoszono zwrot kosztów podróży osobom i członkom rodzin kierowanych
na leczenie odwykowe, brak wniosków lub niedotrzymanie warunków
kontraktu.
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
1.Wypłacano wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach i pracach komisji , którzy
w ramach pracy mieli zadanie:
- realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- współudziału w organizacji konkursów, teatrów profilaktycznych, szkoleń itp.,
- opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałania alkoholizmowi.
Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Lubniu
realizuje również zadania w oparciu o Gminny Program Przeciwdziałania
Narkomanii uchwalany Uchwałą Nr XXXV/291/2017r z dnia 18 grudnia 2017r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Lubień na 2018r.
1. Realizacja procesu edukacji polegała na dostarczeniu fachowej wiedzy
wszystkim zainteresowanym jednostkom i instytucjom na temat zagrożeń
związanych z narkomanią w tym celu zakupiono materiały profilaktyczne do
pracy pedagogów, wychowawców i nauczycieli ,przeprowadzono szkolenie dla
nauczycieli, uczniów, jak również szkolenie dla rodziców.
2. W ramach działalności profilaktycznej rozdysponowano ulotki „ Dopalaczom
powiedz nie” na terenie szkół, bibliotek, punktu informacji i wsparcia , budynku
Urzędu Gminy , Banku Spółdzielczego filia w Lubniu. Współpracowano z
pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu .
3. W ramach organizowania różnorodnych form zajęć profilaktycznych i
edukacyjnych dzieci i młodzieży dofinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe
tj. opłacono przewóz dzieci na zawody sportowe UKS Topór z Tenczyna. W
dwu szkołach uczniowie obejrzeli spektakl profilaktyczny „ Wspomnienia
narkomanki”. Dofinansowano warsztaty profilaktyczne w Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu.
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IV Edukacja i kultura.
1. Sieć szkół i przedszkoli w gminie:
Zakładanie i prowadzenie przedszkoli oraz szkół podstawowych zgodnie
z ustawą
Prawo oświatowe należy do zadań własnych gminy. W praktyce
obowiązek ten realizowany jest poprzez sieć utworzonych i utrzymywanych
szkół oraz samorządowych przedszkoli .
Jednostką obsługującą, prowadzącą wspólną obsługę jednostek oświatowych w
zakresie administracyjnym, finansowym i organizacyjnym jest Gminny Zespół
Obsługi Szkół w Lubniu.
W naszej Gminie począwszy od roku szkolnym 2017/2018, po wprowadzonych
zmianach – w związku z reformą systemu edukacji (likwidacja gimnazjów) i
podjęciu Uchwał przez Radę Gminy Lubień o włączeniu
oddziałów
gimnazjalnych w struktury szkół podstawowych funkcjonowały następujące
szkoły i przedszkola:
1. Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Lubniu, obejmująca
swym obwodem miejscowość Lubień,
2. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie, obejmująca
swym obwodem miejscowość Tenczyn,
3. Szkoła Podstawowa im Władysława Orkana w Skomielnej Białej,
obejmująca swym obwodem miejscowość Skomielna Biała,
4. Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Krzeczowie, w
skład której wchodzi oddział przedszkolny, obejmująca swym obwodem
miejscowość Krzeczów,
5. Samorządowe Przedszkole w Lubniu,
6. Samorządowe Przedszkole w Tenczynie,
7. Samorządowe Przedszkole w Skomielnej Białej.
Ponadto uchwałą Rady Gminy z grudnia 2018 r. został utworzony Klub
Dziecięcy w Skomielnej Białej (funkcjonuje od 1 marca 2019 r.), obsługiwany
przez GZOS.
2. Dane dotyczące uczniów
Dane dotyczące liczby uczniów w poszczególnych oddziałach szkół
podstawowych oraz w samorządowych przedszkolach na terenie gminy (stan na
30 września 2018 r.):
Liczba uczniów w szkołach podstawowych ogółem: 1 080 w 57-miu
oddziałach, w tym w klasach gimnazjalnych 111 uczniów w 6-ciu oddziałach.
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Szkoła

Liczebność dzieci w szkołach:
Liczba uczniów
Liczba
w Szkole
oddziałów

W tym: liczba
uczniów w kl.
gimnazjalnych

Szkoła Podstawowa w Lubniu

408

19

43 (2)

Szkoła Podstawowa w Tenczynie

286

13

27 (1)

Szkoła Podstawowa w Krzeczowie

95

8

8 (1)

Szkoła Podstawowa w Skomielnej
Białej

291

17

33 (2)

R a z e m:

1080

57

111 (6)

Liczebność dzieci oraz liczby oddziałów w przedszkolach:
Przedszkola

X

Oddział „O” Liczba
dzieci
Liczba
oddział.
Poniżej „O” Liczba
dzieci
Liczba
oddział.

Lubień

Tenczyn

Krzeczów

Skom. Biała

54

31

8

25

3

2

1

1

116

82

15

64

4

3

0

3

Ogółem do wszystkich przedszkoli na terenie gminy uczęszczało 395-ciu
wychowanków w 17-tu oddziałach.
3. Dowóz uczniów do szkół
Ustawa prawo oświatowe stanowi, iż sieć szkół na terenie gminy powinna
być zorganizowana z uwzględnieniem zapisu, iż droga dziecka z domu do
szkoły nie może przekraczać:
1) 3 km – w przypadku uczniów klas I – IV szkół podstawowych,
2) 4 km - w przypadku uczniów klas V i VIII szkół podstawowych .
Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka
przekracza odległości wymienione, obowiązkiem gminy jest zapewnienie
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bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu
środkami komunikacji publicznej. Zgodnie z ustawą zobowiązani jesteśmy
również do dowożenia dzieci 6-cio letnich oraz
dzieci 5-cio letnich
uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, a zamieszkałych pow. 3 km.
oraz uczniów niepełnosprawnych.
Na każdy rok szkolny – po przedłożeniu zapotrzebowania dyrektorów
szkół, którzy ustalają liczbę uczniów do dowożenia - dowóz uczniów do Szkoły
Podstawowej w Lubniu i Tenczynie jest organizowany w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i zlecany
prywatnym przwoźnikom.
Ponadto Gminny Zespół Obsługi Szkół zwraca za bilety miesięczne za
przejazd komunikacją publiczną (BUS) na trasie Tenczyn Glisne – Szkoła w
Tenczynie, a także zwrotu rodzicom kosztów przejazdu z domu do Oddziału
„O” i Oddziału 5-ciolatków w Samorządowym Przedszkolu w Tenczynie w
przypadku, gdy dowóz zapewniają rodzice. Również w 2018 roku dokonywano
zwrotu kosztów za dojazd uczniów do Szkoły Podstawowej w Skomielnej
Białej (od strony Rabki).
Gminny Zespół Obsługi Szkół organizował dowóz uczniów
niepełnosprawnych do Ośrodków Rehabilitacyjno – Edukacyjno –
Wychowawczych w Myślenicach i Juszczynie, samochodem osobowym
własnym Renault – Traffic, przystosowanym do przewozu osób
niepełnosprawnych. GZOS zatrudnia kierowcę i opiekuna przewożonych
uczniów. Tak więc dowóz uczniów niepełnosprawnych odbywał się z Lubnia,
Tenczyna, Krzeczowa do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno –
Wychowawczego oraz szkół specjalnych w Myślenicach dla 7-miu uczniów
oraz ze Skomielnej Białej do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczego w Juszczynie dla 3-ki uczniów oraz dwa razy w tygodniu
(poniedziałek i piątek) 2-ki uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Krakowie. Dzienna liczba kilometrów na obu trasach
dowożenia uczniów niepełnosprawnych – około 230 km.
Ze względu na zwiększającą się liczbę dzieci niepełnosprawnych, a co za tym
idzie - brak miejsc w BUS-ie wystąpiła (po raz drugi) konieczność zlecenia
dowożenia uczniów niepełnosprawnych do OREW w Myślenicach. Został więc
ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację dowożenia w trybie ustawy o
działalności pożytku publicznego. W wyniku przeprowadzonego postępowania
konkursowego została podpisana umowa z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Myślenicach na dowożenie 7-ga
dzieci niepełnosprawnych z Lubnia i Tenczyna.
Ponadto w roku 2018 dwoje dzieci niepełnosprawnych było dowożonych przez
rodziców do OREW w Myślenicach na zajęcia wczesnego wspomagania na
podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, a GZOS
dokonywał zwrotu kosztów dowożenia.
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4. Stan zatrudnienia w szkołach i przedszkolach
W każdej ze szkół i każdym przedszkolu, w zależności od liczby
oddziałów oraz potrzeb zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni - stan na
30.09.2018 r.
Pracownicy pedagogiczni w szkołach podstawowych:

Stanowisko
służbowe

Szkoła
Podstawowa
w Lubniu

Szkoła
Podstawowa w
Tenczynie

Szkoła
Podstaw. w
Krzeczowie

Szkoła Podst. w
Skomielnej
Białej

Dyrektor

1

1

1

1

Wicedyrektor

1

1

0

1

Nauczyciele
pełnozatrudnie
ni

33

19

12

26

Nauczyciele
niepełnozatrud
nieni

3,02/8

6,01/16

3,68/9

6,73/13

Ogółem
(etatów/osób)

38,02/43

27,01/37

16,68/22

34,73/41

Pracownicy pedagogiczni w przedszkolach:
Stanowisko
służbowe

Przedszkole w
Lubniu

Przedszkole w
Tenczynie

Przedszkole w
Skomielnej Białej

Dyrektor

1

1

1

Wicedyrektor

1

0

0

Nauczyciele
pełnozatrudnieni

12

6

5

Nauczyciele
niepełnozatrudnieni

0,68/2

1,62/4

0,31/2

Ogółem
(etatów/osób)

14,68/16

8,62/11

6,31/8

Ogółem w gminie Lubień zatrudnionych było 178 nauczycieli, z czego
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124 osoby w wymiarze pełnego etatu oraz 54 osoby w niepełnym wymiarze
(22,05 etatu), co daje łącznie w przedszkolach i szkołach 146,05 etatu.
5. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół
W roku 2018 realizowano szereg zadań wynikających z
ustawowych obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół oraz dodatkowe
programy z wykorzystaniem środków unijnych i pozabudżetowych.
Najważniejszym zrealizowanym zadaniem Gminy było zabezpieczenie na
odpowiednim poziomie przedszkolom i szkołom środków finansowych na ich
funkcjonowanie, w tym: na wynagrodzenia pracowników i utrzymanie
budynków. Obsługę administracyjno – finansową szkół i przedszkoli prowadził
Gminny Zespół Obsługi Szkół w Lubniu.
W imieniu Gminy Lubień, Gminny Zespół Obsługi Szkół wystąpił
z wnioskami o dofinansowanie, bądź przyznanie środków finansowych na
realizację Projektów rządowych. W większości nasze wnioski zostały
załatwione pozytywnie. Dzięki otrzymanym dotacjom realizowane były w
szkołach następujące zadania i Projekty:
I. Programem realizowanym w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 we
wszystkich naszych szkołach był „Szkolny Klub Sportowy”. Program ten na
zlecenie Ministra Sportu i Turystki koordynował i prowadził obsługę
Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie. Ideą Projektu była
organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć sportowych (zajęć
pozalekcyjnych) dla dzieci i młodzieży 2 razy w tygodniu po 60 minut dla
każdego uczestnika, w grupach 15-20 osobowych. Łącznie w naszych szkołach
podstawowych i klasach gimnazjalnych zostało utworzonych i realizowało
program 8 grup ćwiczebnych. Ponadto w ramach Programu szkoły otrzymały
drobny sprzęt sportowy dla każdej grupy.
II. Firma SYSTEMA Sp. z o.o. wraz z Gminą Lubień rozpoczęła w roku
szkolnym 2017/2018 realizację Projektu pn. „Lubie(n) programować” nr
RPMP.10.01.03-12-0423/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020.
Projekt ten jest realizowany w szkołach podstawowych i oddziałach
gimnazjalnych na terenie Gminy w okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.
Wartość Projektu – zgodnie z podpisaną w tym zakresie umową – opiewa na
kwotę 1.637.092,80 zł, w tym wkład własny Gminy nie więcej niż 119.840,00
zł. (wartość udostępniania pomieszczeń szkolnych).
Celem Projektu jest rozwijanie kluczowych kompetencji z zakresu
matematyki i informatyki uczniów, wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych
poprzez pomoc stypendialną dla uczniów oraz nabycie i/lub podniesienie
kompetencji i umiejętności zawodowych w zakresie wykorzystania
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nowoczesnych narzędzi oraz TIK i/lub nauczania przedmiotów przyrodniczych i
matematyki metodą eksperymentu u nauczycieli.
W ramach Projektu uczniowie między innymi: biorą udział w zajęciach
z programowania, wyjeżdżają do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, biorą
udział w Gminnej Lidze Mistrzów Programowania, na pokazach/warsztatach
edukacyjnych dowiedzą się jak wykorzystuje się matematykę i programowanie
oraz otrzymują stypendium w wysokości 200,00 zł. miesięcznie na cele
naukowe. Nauczyciele ze szkół podstawowych biorą udział w szkoleniach,
warsztatach i pokazach z technik informacyjnych i komunikacyjnych. Ponadto
ze środków finansowych Projektu została zakupiona w roku 2018 „mobilna”
pracownia multimedialna, tj. 20 nowych laptopów o najlepszych parametrach.
III. W roku 2018 został złożony wniosek do Wojewody Małopolskiego o
przyznanie dotacji celowej w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno -komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”. Nasz
wniosek został rozpatrzony pozytywnie i tak w roku 2018 z otrzymanej dotacji
w wysokości 28.000 zł. zostały zakupione zestawy interaktywne – tablica z
projektorem, tablice interaktywne, monitory interaktywne oraz zestawy
nagłośnieniowe do Szkoły Podstawowej w Lubniu i w Tenczynie. Do tego
zadania Gmina dofinansowała w roku 2018 – kwotę 7.000 zł. Celem tego
Programu było umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym
nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich
potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę
sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.
Realizowane były też inne zadania oświatowe na rzecz uczniów.
Zgodnie z zapisem art. 90b ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów
w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali
uczniowie szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, ale także szkół
ponadpodstawowych, którzy zamieszkują na terenie gminy Lubień. Kryterium
dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy określone w ustawie o pomocy
społecznej to 514 zł. netto na 1 osobę w rodzinie w I półroczu i 528 zł. od 1
października 2018 r. Gmina Lubień otrzymała na ten cel dotację z budżetu
państwa w wys. łącznie na cały rok 2018 – 144.615,00 zł. oraz środki własne
budżetu gminy w kwocie 16.389,00 zł., co daje łączną kwotę 161.004,00 zł.,
która została wydatkowana w całości. W roku 2018 złożonych zostało: w I
półroczu - 236 wniosków o stypendia i 5 o zasiłek szkolny, natomiast w II
półroczu - 192 wnioski o stypendia i 7 wniosków o zasiłek.
Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej rodziny, a
przede wszystkim od wysokości otrzymanych środków finansowych.
W I półroczu od stycznia do czerwca 2018 r., stypendia wypłacane były
odpowiednio: w miesięcznej kwocie 128,00 zł., na miesiące: styczeń, luty,
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marzec i kwiecień 2018 r. przy dochodach niższych i w kwocie 114,00 zł.
miesięcznie, na miesiące: styczeń, luty, marzec i kwiecień 2018 r., przy
dochodach wyższych. W II półroczu: od września do grudnia 2018 r. stypendia
wypłacane były w kwocie miesięcznej 115,00 zł. za miesiące wrzesień i
październik przy dochodach niższych i 109,00 zł przy dochodach wyższych.
Zasiłki szkolne wypłacane są jednorazowo uczniom znajdującym się
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zaistniałego zdarzenia
losowego. Maksymalna kwota zasiłku dla 1-go ucznia wynosiła 620,00 zł.
Łącznie zostało wydanych w tym zakresie 241 decyzji administracyjnych
w I półroczu i 199 decyzji w II półroczu 2018 r.
Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej dla uczniów były
bezpłatne podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne, na
które Gmina otrzymała dotację celową w wysokości łącznej 115.806,79 zł.
Podręczniki te i materiały zakupują Szkoły dla wszystkich uczniów. Książki
zostają wpisane do ewidencji w bibliotekach szkolnych, a następnie wydane do
korzystania uczniom. Dotacja celowe na wyposażenie szkół w podręczniki,
materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zastąpiła dotychczasowy
Program „Wyprawka szkolna”.
Kolejne zadanie o charakterze pomocowym, to Program Państwa w zakresie
dożywiania uczniów, który był organizowany przez szkoły w ścisłym
współdziałaniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubniu, który w całości
finansował koszty posiłków zakwalifikowanym uczniom.
Liczba dzieci i młodzieży objętych programem w roku 2018:

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu
młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy Lubień do
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół wpływały wnioski pracodawców o zwrot
kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie
zawodowe i zdali egzamin czeladniczy. Tabela pokazuje liczbę złożonych
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wniosków i rozpatrzonych pozytywnie ( poprzez wydanie decyzji
administracyjnych zgodnie z art. 122b ustawy prawo oświatowe) oraz
poniesione wydatki z tego tytułu (dotacja Wojewody Małopolskiego).
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych uczniów za 2018
rok:
Liczba
pracodawców
którzy otrzymali
dofinansowanie:

Liczba wydanych
decyzjiuczniowie, którzy
ukończyli
naukę zawodu – 24
m-ce i mniej

Liczba wydanych
decyzjiuczniowie, którzy
ukończyli
naukę zawodu – 36
m-cy

Kwota
wypłacona
pracodawcom

22

0
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255.928,27 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubień z grudnia 2017 r. (ze zmianą w
lutym 2018 r.) Gminny Zespół Obsługi Szkół przygotowywał dokumentację i
wyliczenia oraz dokonywał rocznego rozliczenia dotacji udzielanych
niepublicznym jednostkom oświatowym, tj. dla Niepublicznego Punktu
Przedszkolnego im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego
w
Krzeczowie i dla Niepublicznego Przedszkola „NIBYLANDIA” w Lubniu.
Wysokość dotacji, przekazywanej co miesiąc, jest uzależniona od kwoty
wydatków przeznaczonych w budżecie gminy na samorządowe przedszkola oraz
od liczby uczniów w przedszkolach niepublicznych.
6. Działalność w zakresie kultury i sportu.
6.1 Gminny Ośrodek Kultury w Lubniu.

Główna siedziba Gminnego Ośrodka Kultury mieści się w budynku w Lubniu nr
900. Filia GOK ma swoją siedzibę w budynku OSP w Skomielnej Białej, gdzie
wynajmowane są 3 pomieszczenia.
Zatrudnienie stałe:
Dyrektor - 1 etat
Księgowa, sekretarka, kadrowa – 1 etat (zastępstwo – urlop macierzyński)
Instruktor do spraw plastycznych – 1 etat – pracuje w filii GOK w Skomielnej
Białej oraz w siedzibie głównej w Lubniu
Instruktor do spraw plastyki i ceramiki – 3/4 etatu
Instruktor do spraw muzycznych – 1 etat
Sprzątaczka, portier, pomoc instruktora – 1 etat (zastępstwo do lipca - urlop
macierzyński)
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Zatrudnienie na umowy zlecenia:
Instruktorzy dla zespołów:
1.Zagórzanie,
2.Toporzanie
3.Cyrniawa,
4.Korpiołki,
5.Chór Gaudium,
Instruktorzy prowadzący zajęcia odpłatne (finansowane przez uczestników):
6. j. angielski dla dzieci – 1 godz. tygodniowo
7. j. angielski dla maturzystów (do kwietnia) - 3 godz. tygodniowo
8. fitness / zdrowy kręgosłup – 2 godz. tygodniowo
Dodatkowe umowy na obsługę GOK w zakresie:
9.BHP
10.Informatyki
11.Administracji Bezpieczeństwa Informacji
12.Obsługi windy dla niepełnosprawnych
Działalność kulturalna organizowane jest w kilku miejscach na terenie Gminy,
w siedzibie głównej Gminnego Ośrodka Kultury, który mieści się w budynku w
Lubniu nr 900, w Filii GOK - w budynku OSP w Skomielnej Białej gdzie
wynajmowane są 3 pomieszczenia. Tam odbywają się zajęcia cykliczne oraz
próby: zespołu regionalnego Korpiołki i chóru Gaudium. Natomiast próby
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tenczyna i zespołu regionalnego Toporzanie
odbywają się Tenczynie, w świetlicy „Miś”.
Zajęcia cykliczne
Zajęcia plastyczne i manualne
Balet – 2 grupy zajęciowe dziecięce
Zumba – dla dorosłych dla dzieci
Fitness
Zdrowy kręgosłup
Dance Aerobic
Ceramika dla dzieci i dorosłych
Rękodzieło artystyczne dla dzieci i dorosłych
Zbiórki zuchowe
Zbiórki harcerskie
Zbiórki starszo-harcerskie
Zajęcia tańca nowoczesnego – dwie grupy
Nauka gry na gitarze – 3 grupy
warsztaty rysunku
Nauka gry na instrumentach dętych (Tenczyn) 4 sekcje orkiestrowe
Język angielski dla dzieci
Język angielski dla maturzystów do kwietnia
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Próby zespołów regionalnych
Próby orkiestr
Próby chórów
Przy GOK działają:
4 Zespoły regionalne: Zagórzanie, Toporzanie, Cyrniawa, Korpiołki
2 Orkiestry Dęte w Tenczynie i w Skomielnej Białej
Amatorski Teatr im. Fr. Macioła w Skomielnej Białej
2 Chóry: Gaudium w Skomielnej Białej oraz Chór „Mariana” w Lubniu
Drużyna wielopoziomowa ZHP w Lubniu w trzech pionach metodycznych
Wszystkie zespoły, chóry i orkiestry działające przy GOK biorą udział w
konkursach, przeglądach i festiwalach, a ich udział w nich jest finansowany z
budżetu GOK. Opłacane są akredytacje za udział w konkursach, przejazdy,
często wyżywienie, zakup i renowacja strojów, instrumentów i innego
niezbędnego wyposażenia oraz szkolenia instruktorów, a także zatrudnia
instruktorów zespołów regionalnych i chóru. Zespoły wyjeżdżają również na
występy i wycieczki integracyjne promując kulturę Gminy Lubień w Polsce
i poza jej granicami.
W GOK w Lubniu prowadzone są warsztaty ceramiczne, manualne i plastyczne
dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Lubień. Dla
seniorów został zorganizowany trzydniowy wyjazd do Wiednia.
GOK jest organizatorem letnich imprez plenerowych na terenie Gminy Lubień.
Często jako współorganizator GOK pomaga w zorganizowaniu festynów
jednostkom OSP, Hufcowi Pracy, Szkołom i Parafiom z terenu Gminy.
Organizowane są również kiermasze i targi gromadzące rzemieślników i
rękodzielników. W grudniu zorganizowano już czwarte Targi Bożonarodzeniowe
na których swoje produkty zaprezentowali rzemieślnicy i twórcy z terenu
Gminy. Organizowane są także kursy i szkolenie zarówno dla dzieci jak i dla
dorosłych z dziedziny rękodzieła artystycznego i rzemiosła tradycyjnego.
W 2018 roku zorganizowano i zrealizowano 9 imprez – koncertów, akademii,
jubileuszy, wydarzeń patriotycznych, w tym kilka z okazji 100- lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości oraz 8 imprez plenerowych w tym Święto Gminy
Lubień na którym świętowano jubileusz 10 lat współpracy z Gminami
partnerskimi z Niemiec, Francji, Słowacji i Polski. Udział w obchodach, które
miały formę turnieju wsi i miejscowości partnerskich, wzięły delegacje z
wszystkich partnerskich miejscowości. Zorganizowano również 10 jubileuszową
Biesiadę Orkiestr Dętych, która wpisuje się w Festiwal Kultury Beskidu
Wyspowego „Beskidzkie rytmy i smaki”. W ramach tej akcji zorganizowano
również jak co roku imprezę turystyczną na szczycie góry Szczebel.
Zorganizowano 16 konkursów o różnej tematyce, o zasięgu gminnym, między
innymi 10 jubileuszowy Turniej Wiedzy o Gminie Lubień oraz konkursy o
tematyce obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości czy też konkurs
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tradycyjnych palm wielkanocnych we wszystkich czterech miejscowościach
Gminy. Ponadto przeprowadzono Międzygminny Konkurs Recytatorski dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Zespoły regionalne, teatr i orkiestry
wyjechały ogólnie na 16 różnych konkursów i przeglądów, oraz na 26 występów
(generujących koszty z GOK) poza teren Gminy. Zespoły występują na
Gminnych imprezach, uroczystościach, festynach, piknikach, w czasie świąt
narodowych, patriotycznych i kościelnych. Zespoły reprezentowały nasza
Gminę również poza granicami Polski: we Włoszech, na Węgrzech, Słowacji,
Austrii
i Niemczech.
W ramach pełnionej działalności kulturalnej współpracujemy z Gminami
partnerskimi
i sąsiadującymi, szkołami, biblioteką, jednostkami OSP, parafiami, „Beskidem
wyspowym”, stowarzyszeniami z terenu Powiatu Myślenickiego, domami
kultury
z powiatu Myślenickiego, Hufcem ZHP w Mszanie Dolnej, Hufcem OHP w
Skomielnej Białej, Kołem Emerytów i Rencistów w Lubniu oraz w
Myślenicach.
W ramach tej współpracy wykonujemy plakaty, zaproszenia, podziękowania,
dyplomy, listy gratulacyjne. Sukcesywnie prowadzona jest strona internetowa
oraz fanpage, gdzie zamieszczane są wszystkie aktualności związane z
działalnością GOK.
6.2 Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubniu.
W roku 2018 na terenie Gminy Lubień swoją działalność prowadziły
cztery placówki biblioteczne, tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Lubniu oraz
trzy podległe filie: w Tenczynie, Krzeczowie i Skomielnej Białej. Godziny
pracy wszystkich bibliotek dostosowane były i są do potrzeb mieszkańców.
Każda placówka czynna jest w godzinach przedpołudniowych, jak również
popołudniowych – tak, by każdy chętny mógł skorzystać z wypożyczalni i
czytelni.
Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 40845 wol.,
liczba czytelników zarejestrowanych w ciągu roku to 1213 osób, wypożyczeń
16532 książek i 913 czasopism. W czytelni udostępniono 1604 książek oraz 863
czasopism. W stosunku do danych za 2017 rok liczba użytkowników bibliotek
wzrosła o 30 osób, a liczba wypożyczeń o 66 książek – mimo, że biblioteka w
Tenczynie była zamknięta przez okres 4 i pół miesiąca. Biblioteki odwiedziło
łącznie 12862 osoby, czytelnię 1077 – udzielono im około 1524 różnego rodzaju
informacji. Z internetu skorzystało 1110 osób. Zakupu książek dla wszystkich
czterech bibliotek dokonywała Gminna Biblioteka Publiczna po wcześniejszym
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uzgodnieniu potrzeb w poszczególnych filiach. Zakupu dokonywano u
hurtowników
z dostawą na miejsce oraz z udzielanym rabatem; bezpośrednio w wydawnictwach
lub
w księgarniach, korzystając z rabatu; negocjacja cen pozwoliła na zakup większej
ilości książek. Gminna Biblioteka zajmowała się również opracowywaniem
księgozbioru, tj. klasyfikacją, sporządzaniem specyfikacji oraz katalogowaniem,
jak również tworzeniem własnej bazy katalogowej dostępnej w internecie. W
2018 roku łącznie przybyło 1509 wol., za kwotę 31.083 zł, w tym z zakupu 1448
książki za kwotę 30.099 zł., jako dar od czytelników biblioteki wzbogaciły się o
61 wol. za kwotę 984 zł. W 2018 roku ubytkowano 1460 książek na kwotę 2.817
zł – to książki zniszczone.
Biblioteki oprócz codziennego udostępniania księgozbioru przez cały rok
organizowały wystawki książek, prac dzieci, spotkania z dziećmi, pogadanki i
dyskusje z młodzieżą oraz lekcje biblioteczne zapoznające najmłodszych
czytelników z biblioteką i jej zbiorami, jak również zasadami korzystania z
biblioteki. I tak w ciągu 2018 roku przeprowadziły:
8 lekcji bibliotecznych dla dzieci przedszkolnych i szkolnych,
7 zajęć z dziećmi,
10 pogadanek z dziećmi i młodzieżą,
11 wystawek prac dzieci,
9 wystawek z nowościami i aktualnościami wydawniczymi,
2 spotkania autorskie,
spektakl promujący czytelnictwo,
konkurs recytatorski.
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubniu odbyło się kilka spotkań z
przedszkolakami
na wspólnym czytaniu książek – promujących czytelnictwo oraz spotkania autorskie
i konkursy, związane z czytelnictwem:
w styczniu czytała p. Agnieszka Kuros – pracownik GOPS w Lubniu,
w marcu czytał p. Piotr Jaworski – pracownik Wydziału Geodezji Urzędu
Gminy w Lubniu,
w kwietniu p. Halina Firek – była bibliotekarka, obecnie pracownik Urzędu
Gminy,
w kwietniu też naszą bibliotekę odwiedziły przedszkolaki z
Niepublicznego Przedszkola "Nibylandia" w Lubniu; dzieci zwiedziły
bibliotekę, zapoznały się z jej regulaminem, i wysłuchały kilku bajek,
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7 maja legendą o królewskich łowach, Kasieńce i wielkim odyńcu,
przeczytaną
przez
p. Urszulę Trzeciak, dyrektora Samorządowego Przedszkola w Lubniu
rozpoczęliśmy "MARATON CZYTELNICZY", związany z obchodami
TYGODNIA BIBLIOTEK; motywem przewodnim spotkań czytelniczych
z przedszkolakami jest kultura i folklor naszego regionu, zatem jako
lekturę wybraliśmy legendy o wsiach gminy Lubień,
8 maja nasi najmłodsi czytelnicy pamiętali o święcie wszystkich
bibliotekarzy - złożyli nam piękne życzenia i wręczyli kwiaty. Niezwykle
miłym dodatkiem do życzeń były, wykonane przez przedszkolaków, nasze
portrety. Tego samego dnia legendę o kościółku z Łętowni, który w jeden
dzień został przewieziony na wozach do wsi Krzeczów, przeczytała w
bibliotece p. Danuta Skolarus, dyrektor Gminnej Biblioteki w Lubniu.
Dzień później, w przedszkolu, legendę o lodowej grocie na stokach góry
Szczebel oraz o pochodzeniu nazwy wsi Tenczyn - czytała p. Renata
Leśniak, bibliotekarka i członek Regionalnego Zespołu "Toporzanie" z
Tenczyna,
10 maja przedszkolaki miały przyjemność wysłuchać legendy o
pochodzeniu nazw poszczególnych miejscowości w wykonaniu p. Jana
Klimasa, członka Regionalnego Zespołu "Zagórzanie" z Lubnia. Pan Jan
odwiedził bibliotekę i małych czytelników w tradycyjnym stroju z
naszego regionu,
11 maja przedszkolaki przeszły prawdziwy maraton. Dzień rozpoczęli od
spotkania z p. Małgorzatą Pandyrą, nauczycielką Szkoły Podstawowej
im. Św. Jana Pawła II w Lubniu i wysłuchania baśni pt. "Piętka króla
Kazimierza", opartej na ludowych podaniach z okolic Lubnia. Następnie
na wirtualny spacer po Krakowie zabrała ich p. Aleksandra Kowalczyk,
licencjonowana przewodniczka po królewskim mieście. Maraton
czytelniczy zakończyła p. Agnieszka Rogala, pracownik Gminnego
Ośrodka Kultury w Lubniu legendami z terenu Skomielnej Białej,
w czerwcu czytała p. Alicja Szczepaniec – emerytowana nauczycielka oraz
była dyrektorka Szkoły Podstawowej w Lubniu,
14 maja, w związku z obchodami Tygodnia Bibliotek, w Szkole
Podstawowej im. Św. Jana Pawła II miało miejsce zorganizowane przez
naszą bibliotekę spotkanie z aktorami Teatru Edukacji i Profilaktyki
Maska. Spektakl nosił tytuł "NA TROPIE AFERY, GDZIE PODZIAŁY
SIĘ LITERY",
17 maja w Samorządowym Przedszkolu w Lubniu odbył się konkurs
recytatorski pn. „Pani Wando - pamiętamy, dziękujemy", poświęcony
twórczości p. Wandy Chotomskiej. W konkursie wzięły udział
przedszkolaki w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4-latki oraz 5-6-latki z
przedszkoli z Lubnia, Tenczyna, Skomielnej Białej oraz z oddziału
przedszkolnego w Krzeczowie,
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18 maja w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury miało miejsce spotkanie
autorskie z p. Ewą Nowak, autorką książek dla dzieci i młodzieży. W
spotkaniu uczestniczyła młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jana
Pawła II w Lubniu wraz z opiekunami,
8 czerwca, razem z Samorządowym Przedszkolem w Lubniu podjęliśmy
decyzję o udziale w akcji promującej czytelnictwo. Równo o godz. 10 do
wspólnego czytania zasiadły 2 grupy przedszkolne w bibliotece oraz 1
grupa na przedszkolnym podwórku, której opiekunem jest p. Ewa
Zborowska. Bajki z dzieciństwa czytał w bibliotece specjalnie zaproszony
gość, p. Alicja Szczepaniec; w przedszkolu - pani Dyrektor Urszula
Trzeciak. Razem z paniami w akcji "Jak nie czytam, jak czytam" wzięło
udział prawie 70 osób.
Była to także okazja do pożegnania przedszkolaków, które od 5 lat, co
miesiąc uczestniczyły w naszej lubieńskiej bibliotece (lub w przedszkolu) we
wspólnym czytaniu. Trudno zliczyć, ilu przez ten czas gości czytało dzieciom
swoje ulubione bajki i książki. Od nas, pań z biblioteki, dzieci otrzymały
DYPLOM WIERNEGO CZYTELNIKA lubieńskiej biblioteki oraz specjalnie
dla nich przygotowaną zakładkę do książek. Razem z p. Dorotą Talagą, Jolantą
Hajdas, Natalią Muchą i Danutą Słowiak udało się nam zaszczepić w
najmłodszych chęć czytania i świadomość, że książka jest kluczem do wielu
światów. Panie również otrzymały podziękowanie, a wszystkich naszych gości
zaprosiłyśmy do częstego odwiedzania biblioteki.
w dniu 16 oraz 18 października naszą bibliotekę odwiedziły dwie grupy
przedszkolaków - Pszczółki oraz Czarodzieje. Najmłodsi czytelnicy
zwiedzili pomieszczenia biblioteki i dowiedziały się, na czym polega
praca bibliotekarza. Jest to początek kolejnych spotkań z przedszkolakami
na wspólnym czytaniu,
w dniu 30 października rozpoczęliśmy cykl spotkań czytelniczych,
związanych z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Do
wspólnego czytania tekstów literackich, związanych z tym ważnym dla
nas wydarzeniem, zaprosiliśmy przedszkolaków z Lubnia oraz osoby
zajmujące się przekazywaniem wiedzy na ten temat - m.in. nauczycieli
historii, języka polskiego. Pierwszym gościem była p. Bernadeta
Jakubiak, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Lubniu i
polonistka. Przedszkolaki miały okazję wysłuchać przepięknej bajki o
smoku wawelskim, związanej z początkiem państwa polskiego.
Akcja "100-lecie odzyskania niepodległości", organizowana wspólnie z
Samorządowym Przedszkolem w Lubniu, kontynuowana była także w
listopadzie. Był to cykl spotkań czytelniczych z najmłodszymi mieszkańcami
naszej gminy, którzy - dzięki ciekawej i specjalnie dobranej lekturze - zapoznają
się z historią naszego kraju i różnym drogami do wolności.
13 listopada legendy o powstaniu państwa polskiego czytała
przedszkolakom p. Danuta Skolarus, dyr. biblioteki,
-
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15 listopada historię Wojtka - niedźwiedzia i żołnierza armii Andersa przeczytała przedszkolakom p. Romualda Łabuz, polonistka z naszej
podstawówki. Dzieci były bardzo zainteresowane przygodami dzielnego
misia i zadawały gościowi sporo pytań.
W filii w Skomielnej Białej:
w kwietniu, po dłuższej przerwie, bibliotekę odwiedziły dwie grupy
skomielniańskich przedszkolaków: Motylki i Biedronki wraz z
wychowawcami. Osobą zaproszoną do przeczytania bajki była pani
Jadwiga Gacek, aktorka teatru amatorskiego im. Franciszka Macioła ze
Skomielnej Białej,
w maju, z okazji Tygodnia Bibliotek, odbyło się spotkanie autorskie z
panem Robertem Miśkowcem autorem książki ,,NA GÓRALSKIM
POGRANICZU ZARYS KULTURY LUDOWEJ SKOMIELNEJ
BIAŁEJ",
również w maju przedszkolakom czytał Pan Robert Miśkowiec -redaktor
naczelny portali informacyjnych Podhale24 i Gorce24,
w czerwcu najmłodsi czytelnicy - przedszkolaki ze Skomielnej Białej, na
ostatnim w tym roku szkolnym spotkaniu gościli p. Andrzeja
Masłowskiego, radnego gminy Lubień.
we wrześniu odbyło się spotkanie z Panią Marią Urbańczyk, jedną z
inicjatorek powstania fundacji JMJ Radosny Rodzic. Pierwsze spotkanie
w ramach MAMOTEKI - czyli twórczego spotkania mam z książką
wokół macierzyństwa, wychowania, pasji i rozwoju miało tytuł ,,Czy
potrafię założyć pióropusz? Czyli - jaką jestem mamą ?”. Spotkanie
miało na celu głównie promowanie idei wspólnego czytania oraz
umiejętności spojrzenia na siebie i to, jakimi jesteśmy mamami, a jak nas
spostrzegają własne dzieci.
w październiku gościem zaproszonym do czytania najmłodszym była Pani
Elżbieta Pasierb - pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu.
w listopadzie do biblioteki przybyły dwie najstarsze grupy
przedszkolaków, aby wysłuchać historii o powstaniu państwa polskiego,
czyli legendy o Lechu, Czechu
i Rusie, w nawiązaniu do 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości. Gościem zaproszonym do
czytania była pani Halina Miśkowiec- emerytowana nauczycielka szkoły
Podstawowej w Skomielnej Białej.
W filii w Krzeczowie:
w maju w ramach tygodnia bibliotek odbyły się 2 spotkania z przedszkolakami
1 ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej, drugie z przedszkolakami
z ochronki. Dzieci podczas spotkań wysłuchały czytanych bajek i opowieści
przez panie bibliotekarkę i przedszkolankę,
w czerwcu też miało miejsce spotkanie z przedszkolakami, tym razem z
zainteresowaniem wysłuchały historii biblioteki, historii powstania książki oraz
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wysłuchały kilku opowieści,
we wrześniu podczas odwiedzin biblioteki przedszkolaki wysłuchały legend o
powstaniu państwa polskiego,
w październiku przedszkolaki zwiedziły bibliotekę, zapoznały się z
księgozbiorem dziecięcym – wysłuchały dalszych opowieści związanych z
powstaniem naszego kraju w związku z obchodami 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości.

W filii w Tenczynie:
8 maja filię Gminnej Biblioteki Publicznej w Tenczynie odwiedziły dzieci,
wraz z opiekunami z Samorządowego Przedszkola w Tenczynie. Spotkanie
rozpoczęli
od zwiedzania biblioteki, nie zabrakło także głośnego czytania,
22 maja 2018 r. bibliotekę odwiedziła klasa IV ze Szkoły Podstawowej w
Tenczynie. Lekcję biblioteczną rozpoczęli od zwiedzania pomieszczeń
czytelni i wypożyczalni.
Następnie zapoznali się z regulaminem biblioteki oraz w jaki sposób
wyszukujemy książki za pomocą programu bibliotecznego.
Prawie 5 miesięcy tj. od końca maja do połowy października biblioteka w
Tenczynie była zamknięta z powodu wymuszonego remontu – awarii instalacji
wodociągowej.
Ze szczegółami działalności statutowej i kulturalnej biblioteki można zapoznać
się na naszej stronie internetowej, gdzie systematycznie zamieszczane są informacje
i zdjęcia z działalności biblioteki głównej i jej filii.
W bibliotekach udostępniony jest darmowy dostęp do Internetu, a
bibliotekarki służą pomocą przy obsłudze komputera – zwłaszcza ludziom starszym.
W miesiącu wrześniu z Biblioteki Narodowej biblioteka otrzymała
dotację celową na zakup księgozbioru w wysokości 6.900 zł.
W chwili obecnej we wszystkich Bibliotekach działa Internet, każda z filii
posiada adres e-mailowy; jest dostępna strona internetowa Gminnej Biblioteki
Publicznej w Lubniu, gdzie znajdują się: historia biblioteki w Lubniu oraz
krótkie notki historyczne o filiach bibliotecznych, czas pracy bibliotek na terenie
gminy wraz z ich danymi teleadresowymi, aktualnościami i nowościami
wydawniczymi. Coraz więcej czytelników korzysta zarówno z witryny
internetowej biblioteki, jak i z katalogu bibliotecznego MAK+, który jest
systematycznie uzupełniany o starszy księgozbiór oraz aktualizowany o nowo
zakupiony.
Biblioteki prowadzą współpracę ze szkołami, przedszkolami, OSP, GOK i
innymi bibliotekami. Biorą udział w szkoleniach i naradach organizowanych przez
Wojewódzką i Powiatową Bibliotekę mających na celu podnoszenie kwalifikacji
zawodowych i wdrażaniu nowych metod pracy w usprawnianiu obsługi czytelnika.
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6.3 Nagrody w dziedzinie kultury.
Doceniając dorobek artystyczny, osiągnięcia i działalność lokalnych
twórców, artystów i zespołów Wójt Gminy Lubień w 2018 roku przyznał
nagrody Gminy Lubień w dziedzinie kultury.
Nagrody te przyznawane są za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury tj.:
twórczości artystycznej, pielęgnowania i ochrony tradycji kultury regionalnej,
promowania Gminy Lubień w dziedzinie kultury i tradycji oraz
upowszechniania i ochrony kultury na podstawie Uchwały Rady Gminy Lubień
Nr XXIII/96/2008 z dnia 12.03.2008 r. w sprawie ustanowienia nagród Gminy
Lubień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i
ochrony kultury oraz określenia zasad i trybu ich przyznawania.
Przyznano 8 nagród indywidualnych i 1 nagrodę zespołową na łączną kwotę
12.000 zł.
I tak nagrody Gminy Lubień w dziedzinie kultury w 2018 roku otrzymali:









Orkiestra Dęta OSP ze Skomielnej Białej,
Pan Tadeusz Boruta – artysta, malarz z Lubnia,
Pani Aldona Mickiewicz – artystka, malarka z Lubnia,
Pani Józefa Rapacz – członkini Zespołu Regionalnego „Zagórzanie”
Lubniu,
Pan Antoni Jędrysek – członek Zespołu Regionalnego „Zagórzanie”
Lubniu,
Pani Barbara Druzgała – Kierownik Zespołu Regionalnego „Toporzanie”
Tenczynie,
Pani Teresa Matlak – członkini Zespołu Regionalnego „Toporzanie”
Tenczynie,
Pan Sylwester Wójcik – członek Zespołu Regionalnego „Toporzanie”
Tenczynie.

w
w
w
w
w

V Współpraca z organizacjami pozarządowymi, sport, ochrona zdrowia i
zabytki.
1. Sport
Gmina Lubień utrzymuje i zarządza bezpośrednio lub poprzez kluby sportowe
niżej wymienionymi obiektami sportowymi:
1. Kompleks sportowy w Tenczynie. (boisko piłkarskie, budynki szatniowe,
plac zabaw)
2. Kompleks sportowy w Skomielnej Białej. (boisko piłkarskie, kort
tenisowy, budynki szatniowe)
3. Kompleks ORLIK 2012 w Lubniu.
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4. Boisko nad Rabą w Lubniu.
Realizując Uchwałę Nr XXXVIII/187/2013 Rady Gminy Lubień z dnia 27
czerwca 2013 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i
rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu, oraz kontroli ich
wykorzystywania, dofinansowano działalność 6 Klubów Sportowych
działających na terenie Gminy Lubień na łączną kwotę 90.000 zł.
Dotacje otrzymały:
1. Klub Sportowy „Luboń” w Skomielnej Białej - sekcja kolarstwo 20.000 zł.
2. Klub Sportowy „Luboń” w Skomielnej Białej - sekcja piłka nożna 10.000 zł.
3. Uczniowski Klub Sportowy „UKS Topór Tenczyn” w Tenczynie - sekcja
piłka nożna 20.000 zł.
4. Ludowy Klub Sportowy „Topór” w Tenczynie - sekcja piłka nożna 20.000
zł.
5. Uczniowski Klub Sportowy „UKS RUGBY Lubień” w Lubniu - sekcja rugby
10.000 zł.
6. Klub Sportowy „Szczebel” w Lubniu - sekcja piłka nożna 10.000 zł.
Ponadto Wójt Gminy Lubień za wybitne osiągnięcia sportowe oraz
reprezentowanie Gminy Lubień na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej
nagrodził 7 sportowców z Gminy Lubień przyznając nagrody pieniężne na
łączną kwotę 2.800 zł.
2. Zabytki
Zgodnie z realizacją „Programu opieki nad zabytkami Gminy Lubień lata
2014 - 2018” przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lubień Nr LVIII/264/2014 z
dnia 18 września 2014 r., Gmina Lubień doceniając potencjał dziedzictwa
kulturowego konsekwentnie dokonuje poprawy stanu zachowania zabytków, ich
rewaloryzacji oraz odpowiedniego wyeksponowania dzięki czemu podnosi się
atrakcyjność Gminy. W budżecie na 2018 rok zostały zabezpieczone środki
pieniężne na remont 2 kapliczek w miejscowościach Lubień i Krzeczów, na
które łącznie wydatkowano kwotę 33.595,32 zł. Prowadzono na bieżąco
ewidencję zabytków, które znajdują się na terenie gminy Lubień.
3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Urząd Gminy w Lubniu prowadzi współpracę z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Współpraca ta dotyczy sfery zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1
ustawy, o ile te zadania są zadaniami własnymi danej administracji publicznej.
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Współpraca ma charakter finansowy i pozafinansowy, powinna odbywać się w
oparciu o pięć podstawowych zasad - pomocniczości, suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Rada Gminy
Lubień 18 grudnia 2017 r. podjęła Uchwałę nr XXXV/292/2017 w sprawie
przyjęcia Programu współpracy Gminy Lubień na rok 2018 z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego, w której określone zostały: cele programu, zasady i formy
współpracy, zakres przedmiotowy programu i priorytetowe zadania publiczne,
sposób i okres jego realizacji oraz wysokość środków przewidzianych na jego
realizację.
Formą współpracy Samorządu Gminy Lubień z organizacjami
pozarządowymi obok współpracy pozafinansowej jest współpraca finansowa.
Polega ona na zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji zadań
publicznych będących w sferze działań publicznych Gminy Lubień w zakresie
określonym w art. 4 ust. 1 ustawy. Zlecanie zadania odbywa się w trybie
konkursowym oraz pozakonkursowym, które może mieć charakter wsparcia,
czyli dofinansowania realizacji zadania lub powierzenia, czyli finansowania
realizacji zadania. W 2018 r. występowało ono w ramach otwartego konkursu
na realizację zadania w zakresie publicznym i miało charakter powierzenia
realizacji zadania. Na realizację zadań publicznych w ramach otwartych
konkursów ofert, łącznie w 2018 r. zostały przyznane 2 dotacje, których oferty
opiewały na łączną kwotę 84 952,76 zł. W wyniku realizacji zadań kwota
dofinansowania wyniosła 83 629,84 zł.
Dofinansowanie otrzymały:
1. Stowarzyszenie „TEN – CZYN” na prowadzenie gminnej placówki
wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w postaci świetlicy
środowiskowej w miejscowości Tenczyn” - kwota 40.000 zł.
2. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Myślenicach na zadanie „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z
miejsca zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno –
Wychowawczego w Myślenicach i z powrotem” - kwota 43.629,84 zł.
3. Zdrowie
Gmina Lubień na bieżąco współpracowała z podmiotami świadczącymi usługi
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej jak również usług specjalistycznych
świadczonych w Ośrodku zdrowia w Lubniu i Ośrodku Zdrowia w Skomielnej
Białej, których jest właścicielem. Czyniono starania mające na celu zwiększenie
oferty usług specjalistycznych przez podmioty prowadzące działalność w
gminnych budynkach Ośrodków Zdrowia. Wspólnie ze Starostwem
Powiatowym w Myślenicach Gmina Lubień w 2018 roku kontynuowała
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realizację programów profilaktyki zdrowotnej dla wszystkich chętnych
mieszkańców, którzy mogli skorzystać z następujących programów
profilaktycznych:
1. chorób układu krążenia i cukrzycy
2. sepsy – szczepień przeciw meningokokom typu C
3. zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego(HPV)
Łącznie na ich realizację wydatkowano kwotę 4.180 zł.
Ponadto Gmina Lubień umożliwiła przeprowadzenie kolejnej edycji
bezpłatnych badań mammograficznych oraz badania wzroku w ramach
profilaktyki Jaskry dla wszystkich.

VI

USC, sprawy obywatelskie, kancelaria, sprawy pracownicze.
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1. Urząd Stanu Cywilnego.
Do zadań realizowanych przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lubniu
w 2018 roku należały następujące zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego
na podstawie przepisów tj. prawo o aktach stanu cywilnego, kodeks rodzinny i
opiekuńczy, kodeks cywilny, prawo prywatne międzynarodowe, kodeks
postępowania administracyjnego, a w szczególności:
1. Prowadzenie rejestru urodzeń, małżeństw i zgonów oraz sporządzanie z
tych zdarzeń aktów stanu cywilnego w aplikacji wspierającej System
Rejestrów Państwowych „Źródło”
Ilość sporządzonych aktów urodzenia (transkrypcja aktu sporządzonego
za granicą do księgi USC Lubien) – 17 aktów urodzenia
Ilość sporządzonych aktów małżeństwa - 51 aktów małżeństwa
Ilość sporządzonych aktów zgonu - 36 aktów zgonu
2. Prowadzenia dokumentacji akt zbiorowych do wymienionych wyżej
zadań (kompletowanie, zabezpieczenie i przechowywanie ), oprawa ksiąg
stanu cywilnego i ich konserwacja oraz przekazanie do Archiwum
Narodowego ksiąg archiwalnych, których okres przechowywania jest
dłuższy niż 100 lat.
3. Sporządzanie i wydawanie odpisów skróconych, zupełnych,
wielojęzycznych aktów stanu cywilnego – 750 odpisów z akt stanu
cywilnego
4. Migracja papierowych akt z ksiąg stanu cywilnego do systemu
elektronicznego – 644 akty
5. Przygotowanie i wydawanie decyzji w sprawach zmiany imion i nazwisk3 decyzje
6. Prowadzenie szczególnego trybu rejestracji stanu cywilnego tj.
transkrypcja, odtworzenie, rejestracja zdarzeń, które nastąpiły poza
granicami RP – 23 akty
7. Uzupełnienie, sprostowanie treści aktów stanu cywilnego -26 uzupełnień
8. Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego w oparciu o decyzje,
postanowienia, orzeczenia innych organów – 14 wyroków i postanowień
9. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka, nadanie nazwiska męża
matki, przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego
przed zawarciem małżeństwa (rozwód) -3 protokoły
10.Przyjmowanie zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego,
gromadzenie wymaganych dokumentów – 47 zapewnień.
11.Wydawanie
zaświadczeń
stwierdzających
brak
okoliczności
wyłączających zawarcie małżeństwa
(małżeństwa konkordatowe) 47 zaświadczeń
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12.Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że obywatel Polski posiada
zdolność do zawarcia związku małżeńskiego za granicami RP,
wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym – 2 zaświadczenia.
13.Sporządzanie comiesięcznych sprawozdań statystycznych z zakresu
rejestracji urodzenia, małżeństwa i zgonów – 12 raportów
14.Prowadzenie archiwum własnego USC.
15.Sporządzanie
wniosków
o
przyznanie
Medalu
Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” – 34
osoby
16.Organizowanie Jubileuszu 50- lecia pożycia małżeńskiego
Sprawy wojskowe
1. Rejestracja poborowych na potrzeby WKU w Oświęcimiu i Wojewody
Małopolskiego – 69 osób.
2. Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 83 osoby.
3. Prowadzenie rejestru osób o nieuregulowanym stosunku do służby
wojskowej – 50 osób
4. Prowadzenia postępowania wyjaśniającego przyczyn nie zgłoszenia się
osób do kwalifikacji wojskowej -16 osób.
5. Sprawozdanie z wykonania zadań związanych o przeprowadzoną w
danym roku kwalifikacją wojskową – 16 osób.
Wprowadzona w roku 2015 elektroniczna rejestracja stanu cywilnego
umożliwiła załatwianie prawie wszystkich czynności związanych z rejestracją
stanu cywilnego w miejscowym urzędzie stanu cywilnego bez konieczności
osobistego zgłaszania się do innych urzędów, w których sporządzone zostały
wcześniejsze akty stanu cywilnego.
2. Sprawy obywatelskie.
Do zadań stanowiska do Spraw Obywatelskich należy w szczególności:
1. prowadzenie ewidencji ludności,
2. udostępnianie danych osobistych ze zbiorów meldunkowych, zbioru
PESEL,
3. wydawanie dowodów osobistych,
4. prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców oraz
sporządzanie spisów wyborców,
5. oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy (testamenty)
ILOŚĆ ZAŁATWIONYCH SPRAW Z ZAKRESU:
EWIDENCJA LUDNOŚCI
1. Zameldowanie na pobyt stały – 182.
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2. Zameldowanie na pobyt czasowy – 37.
3. Wymeldowanie z pobytu stałego – 17.
4. Wymeldowanie z pobytu czasowego – 12.
5. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej – 19.
6. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej – 4.
7. Zameldowanie i wymeldowanie cudzoziemców – 19.
8. Prowadzenie postepowań w sprawach meldunkowych zakończonych decyzją
- 4.
9. Pomoc prawna polegająca na przesłuchaniu stron lub świadków w związku z
prowadzeniem postepowań w sprawach meldunkowych w innej gminie – 4.
10. Nadawanie numeru PESEL obywatelowi polskiemu i cudzoziemcom w
związku zameldowaniem, ubieganiem się o dowód osobisty, na podstawie
odrębnych przepisów – 31.
11. Udostępnianie danych ilościowych pod wskazanym adresem w ilości - 649.
12. Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców (wniosek o
Udostepnienie danych) – 107.
13. Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy - 485.
14. Wykazy dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu – 20.
15. Sprawozdanie z zakresu zadań zleconych – 3.
DOWODY OSOBISTE:
1. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego – 934.
2. Wydawanie dowodów osobistych – 977.
3. Udostępnianie danych z dokumentacji wydanych dowodów osobistych
(kopert dowodowych) – 5.
4. Zawiadomienie o unieważnieniu dowodu osobistego utraconego lub
odnalezionego i jego unieważnienie - 12.
PROWADZENIE I OBSŁUGA REJESTRU WYBORCÓW
1. Przyjmowanie wniosku o wpisanie do rejestru wyborców i wydanie decyzji w
tej sprawie - 19.
2. Wykonywanie meldunków kwartalnych odnośnie prowadzenia rejestru
wyborców – 4.
3. Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.
4. Przyjmowanie zawiadomień w związku z wpisaniem się do innego obwodu
głosowania – 25.
5. Przyporządkowywanie numerów budynków do danego obwodu i okręgu – 30.
PROWADZENIE I OBSŁUGA SPISU WYBORCÓW
Wybory do Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz Wójta
zarządzone na dzień 21.10.2018r.
1. Weryfikacja danych kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.
2. Sporządzenie spisu wyborców – 15 okręgów w ilości 7710 uprawnionych
do głosowania.
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3. Aktualizacja spisu wyborców polegająca na otrzymaniu i wysyłaniu
zawiadomień o skreśleniu i dopisaniu osób do spisu oraz zawiadomień o
ubezwłasnowolnieniu, sporządzenie aktów pełnomocnictwa - 42
4. Meldunki przedwyborcze.
Ponadto pracownicy Urzędu Gminy wykonywali szereg zadań związanych z
przygotowaniem i organizacją w/w wyborów samorządowych w szczególności
przygotowania lokali wyborczych oraz materiałów niezbędnych do
przeprowadzenia wyborów. Przyjmowano zgłoszenia osób kandydatów do
Obwodowych Komisji Wyborczych a następnie przeprowadzono szkolenia osób
powołanych przez Komisarza Wyborczego w skład OKW. Na bieżąco
współpracowano z Urzędnikiem Wyborczym powołanym dla Gminy Lubien,
Komisarzem Wyborczym oraz pracownikami delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Krakowie a także z powołana przez komisarza wyborczego
Gminną Komisją Wyborczą.
Wszystkie sprawy załatwiane są na podstawie niżej wymienionych przepisów:
 Ustawa z dnia z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j Dz. U. z
2018 r. poz. 1382 z późn. zm.) plus Rozporządzenia Rady Ministrów
 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1464 z późn. zm.) plus Rozporządzenia Rady Ministrów
 Ustawa z dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018
r. poz. 1000 z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. 2018 poz. 2096)
 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
684) plus Rozporządzenia Rady Ministrów
3. Archiwum zakładowe.
Na pracę archiwisty zakładowego w Urzędzie Gminy Lubień składa się
wiele złożonych zadań. W 2018 roku większość prac była wykonana w celu
realizacji zaleceń pokontrolnych z 2017 roku. Wystąpienie pokontrolne z
zawartymi w nim zaleceniami otrzymaliśmy 23-11-2017. W pierwszej
kolejności zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lubień z 14 maja 2018r.
wszyscy pracownicy Urzędu zostali zobowiązani do właściwego stosowania
przepisów kancelaryjno – archiwalnych, szczególnie w zakresie klasyfikacji i
kwalifikacji akt oraz do przekazywania do archiwum zakładowego
dokumentacji regularnie. Wszyscy pracownicy zostali zobowiązani do przeglądu
posiadanej dokumentacji sprzed 2015 roku, zwłaszcza materiałów archiwalnych,
kat. A, a następnie uporządkowania i spisania jej. Archiwista zakładowy
wielokrotnie służył pomocą w/w czynnościach.
Priorytetem było również sporządzenie aktualnych wyciągów z wykazu
akt dla każdej komórki organizacyjnej.
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Wszystkie jednostki archiwalne w tutejszym archiwum zakładowym
zostały oznaczone sygnaturą archiwalną, a spisy zdawczo-odbiorcze
uzupełnione o pełne nazwy komórek organizacyjnych, które dokumentację
przekazują.
Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi kontynuowane było porządkowanie
materiałów archiwalnych, kat. A, mając na uwadze wymagania stawiane przez
Archiwum Narodowe i zmieniające się przepisy prawa. Na stanie Archiwum
zakładowego do końca 2018r. posiadaliśmy ponad 30 metrów bieżących
dokumentacji archiwalnej aktowej, kat. A, która wymagała porządkowania.
Od 2017 roku trwały prace, mające na celu przekazanie materiałów
archiwalnych kat. A do Archiwum Narodowego w Krakowie. W 2018 roku
został sporządzony ostateczny spis dokumentacji i wniosek na przekazanie
materiałów archiwalnych Urzędu Gminy Lubień w ilości 1,74 mb. W lipcu
2018r. otrzymaliśmy informację o akceptacji przedłożonych spisów, jednak
dokumentacja wciąż pozostaje na stanie naszego archiwum zakładowego,
w związku z brakiem miejsca w Archiwum Narodowym w Krakowie. Część
dokumentacji aktowej archiwalnej z lat 1972-1989 w ilości 1,60 mb
przygotowanej do przekazania do Archiwum Narodowego zachowaliśmy do
dalszego korzystania na podstawie umowy użyczenia materiałów archiwalnych
nr 15/2018.
Dokonano archiwizacji oraz spisania, a następnie przekazania i
zniszczenia na podstawie zgody Archiwum Narodowego w Krakowie
dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej
przeprowadzonych 25 października 2015r. oraz z wyborów organów jednostek
samorządu terytorialnej przeprowadzonych 16 listopada 2014r.
Na podstawie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej ujętej na
spisie zdawczo – odbiorczym dokonano zniszczenia dokumentacji w ilości 0,15
mb.
W 2018r. do archiwum zakładowego wpłynęły 44 spisy zdawczo –
odbiorcze akt z różnych komórek organizacyjnych urzędu, w tym część
sporządził archiwista zakładowy w wyniku prac porządkowych w archiwum.
Łącznie przyjęto ok. 22 mb dokumentacji aktowej, z czego ok. 4,5 mb to
dokumentacja archiwalna kat. A.
W księdze udostępnienia akt w archiwum zakładowym odnotowano 9
pozycji udostępnień oraz wypisano 4 karty wypożyczenia akt na stanowiska
merytoryczne.
4. Sprawy pracownicze.
Jednym z zadań wójta gminy jako kierownika zakładu jest realizacja zadań
spoczywających na pracodawcy a w szczególności:
1. Sprawy kadrowe – prowadzenie akt osobowych pracowników.
2. Szkolenia pracownicze.
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3. Badania okresowe pracowników.
4. Nabór pracowników.
5. Realizacja obowiązków wynikających ze stosunku pracy.(wynagrodzenia,
urlopy, inne świadczenia)
6. Wyposażenie stanowisk pracy.
Wszystkie te zadania w 2018 roku były realizowane na bieżąco. Pracownicy
otrzymywali wynagrodzenie w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami
wynikającymi z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) oraz Regulaminu
wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Lubień
stanowiącego załącznik do Zarządzeniem Nr 394/2018 Wójta Gminy Lubień z
dnia 11 września 2018 r. w sprawie: regulaminu wynagradzania pracowników
Urzędu Gminy Lubień. Pracownicy byli kierowani na badania okresowe i
badania dla nowoprzyjętych w ramach umowy o świadczenie usług opieki
profilaktycznej w zakresie medycyny pracy zawartej z Samodzielnym
Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Myślenicach. W trakcie całego
2018 roku pracownicy podnosili swoje umiejętności i kompetencje uczestnicząc
w różnego rodzaju szkoleniach, seminariach, warsztatach i forach dyskusyjnych
wg. potrzeb w szczególności w związku z częstymi zmianami przepisów
prawnych. W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w
Myślenicach i jednocześnie umożliwiając zatrudnienie oraz odbycie stażu pracy
w 2018 roku zatrudniono w Urzędzie Gminy Lubień trzy osoby bezrobotne w
ramach prac interwencyjnych oraz umożliwiono dwom osobom odbycie stażu
pracy w Urzędzie Gminy Lubień.
5. Sekretariat , dziennik podawczy.
Cały 2018 rok działał sekretariat Urzędu Gminy Lubień, który
jednocześnie spełnia zadania dziennika podawczego. Na bieżąco przyjmowani
byli petenci załatwiający sprawy w urzędzie lub składający pisma na dzienniku
podawczym. Przyjmowano pocztę kierowaną do urzędu jak również pocztę
kierowaną do jednostek organizacyjnych mających siedzibę w tym budynku.
Udzielano informacji zainteresowanym petentom w zakresie załatwianych przez
nich spraw, kierowano ich do odpowiednich komórek urzędu, przekierowywano
połączenia telefoniczne. Pracownik sekretariatu realizował umowę w zakresie
zaopatrzenia urzędu w materiały biurowe, artykuły papiernicze, środki czystości
itp.
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VII Inwestycje, gospodarka komunalna i gospodarka nieruchomościami,
geodezja, planowanie przestrzenne i ochrona środowiska.
Działania w zakresie realizacji inwestycji, gospodarki komunalnej
gospodarki nieruchomościami,
planowania przestrzennego, geodezji
pozyskiwania funduszy krajowych i europejskich, ochrony środowiska i
zamówień publicznych prowadzone były w 2018 roku przede wszystkim przez
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.
1. Inwestycje .
1. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej, sieć i przyłącza w miejscowości
Skomielna Biała na roli Żurówka”.
W miesiącach lipiec oraz sierpień 2018r. rozbudowano kanalizację sanitarną w
Skomielnej Białej. W ramach inwestycji wykonano 481,80 mb kanału fi 200
mm, 65,30 mb kanału fi 160. Razem wykonano: 547,10 mb sieci kanalizacji
sanitarnej. Inwestycja ta została pokryta ze środków finansowych pochodzących
z budżetu gminy Lubień oraz spółki Górna Raba z Mszany Dolnej. Jesienią
bieżącego roku wszystkim mieszkańcom mogącym włączyć budynki do sieci
kanalizacji sanitarnej zostaną wydane odpowiednie warunki techniczne.
2. „Budowa przedszkola samorządowego w miejscowości Skomielna Biała”.
W kwietniu 2018r. przystąpiono do „Budowy przedszkola samorządowego w
miejscowości Skomielna Biała”. Wykonawca robót był Zakład Remontowo
Budowlany Krzysztof Marszałek z miejscowości Krzeczów. Przedmiotem
zamówienia tj. umowy z wykonawca jest budowa przedszkola z instalacjami:
wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, odgromową,
hydrantową demontażem odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i opadowej,
budową odcinka sieci kanalizacji opadowej oraz sanitarnej. Budowa
zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku szkoły
podstawowej w Skomlanej Białej. Powierzchnia zabudowy zaprojektowanego
przedszkola wynosi 161,9m2, Suma powierzchni użytkowej: 257,7m2.
Inwestycję zakończono w październiku 2018r.
3. „Kanalizacja sanitarna Zarębki”
Zakończono prace związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy
Lubień- etap I Zarębki - Wybudowano 4 636 km sieci kanalizacji sanitarnej.
Na realizację tej inwestycji Gmina Lubień pozyskała 1 398 218,34 złotych
dofinansowania w ramach PROW 2014-2020, natomiast całkowita wartość
robót budowlanych wyniosła 2.943.649,21 zł. Wykonawcą robót była firma
EKOINSTAL Sp. zo.o., Sucha Beskidzka.
4. Remonty dróg na terenie Gminy Lubień
- kompleksowy remont Drogi gminnej Ośrodek Zdrowia - Banasiowa w
Skomielnej Białej etap I km 0,400
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- remont i utrzymanie dróg na terenie Gminy Lubień –cząstkowe naprawy dróg i
mostów w tym zakup i montaż korytek przepustów , zakup znaków
drogowych, budowa wiat przystankowych – 1 700 000 zł
- remont drogi powiatowej (budowa chodnika na odcinku Remiza OSP – Szkoła
Podstawowa) w Tenczynie, dofinansowanie z budżetu Gminy 230,993zł;
- remont i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Lubień;
- remont dróg – położenie nawierzchni asfaltowej w Krzeczowie, Tenczynie i
Lubniu, łącznie 0,88 km
- Remont drogi gminnej Rola Balizakowa– Krzeczów
- Remont drogi gminnej Rola Warzechowa - Lubień
- Remont drogi gminnej Rola Jamrózkowa- Zagrody - Lubień
- Remont drogi gminnej Rola Górniówka - Lubień
- Remont drogi gminnej Rola Kowalowa - Lubień
- Remont drogi gminnej Rola Turciakowa - Lubień
- Remont drogi gminnej Rola Gilowa II – Tenczyn
- Remont drogi gminnej Rola Mikułowa – Tenczyn
- Remont drogi gminnej Rola Kołodziejowa– Tenczyn
Wykonawcą robót była firma TATRY-INWEST Sp. zo.o., Sp. K. 31-231
Kraków, ul. Bociana 22A.
- uzgodnienia lokalizacji sieci gazowych, elektroenergetycznych,
kanalizacyjnych oraz usytuowania linii ogrodzenia razem 55 wnioski
- wydane decyzje na zjazd - 11 wniosków;
- dwa wnioski złożone o dofinansowanie zadań środkami budżetu województwa
związanymi z wyłączeniami z produkcji gruntów rolnych – w ramach jednego
wniosku zrealizowano remont drogi rolnej w Lubniu. Drugi wniosek nie został
zrealizowany z braku dofinansowania.
5. Plac zabaw na Zarębkach w Lubniu.
W lipcu 2018r. przekazano mieszkańcom, a zwłaszcza dzieciom przysiółka
Zarębki w miejscowości Lubień nowoczesny plac zabaw.
W skład urządzeń zabawowych wchodzą:
- jednopunktowe urządzenia kołyszące,
- huśtawka ważka
- karuzela tarczowa
- huśtawka podwójna
- zestaw zabawowy
- piramida wspinaczkowa
- gra integracyjna - kółko i krzyżyk
-stół do szachów
- zjazd na linie
- labirynt
- piaskownia
- siatka liniowa
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Wszystkie te urządzenia zabawowe są przeznaczone dla dzieci w przedziale
wiekowym – od 3 do 14 lat. Wykonawcą robót budowlanych była firma
NOVATEC Budownictwo Marcin Kołacz,
34-400 Nowy Targ ul. Krakowska 58A.
2. Gospodarka komunalna.
I. W 2018 roku na stanowisku do spraw gospodarki odpadami komunalnymi
realizowane były następujące zadania:
1. Sprawozdania coroczne m.in. 2 sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o
gospodarowaniu odpadami,
2. Sprawozdania miesięczne z wykonania planu dochodów budżetowych,
3. Sporządzenie informacji dotyczących wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
4. Przyjęcie 430 deklaracji o wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie
odpadami komunalnymi, w tym: 127 deklaracji z miejscowości Skomielna
Biała, 173 deklaracji z miejscowości Lubień, 92 deklaracji z miejscowości
Tenczyn oraz 38 z miejscowości Krzeczów,
5. Weryfikacja nieruchomości - 20 wezwań do właścicieli,
6. Wezwania do zapłaty poprzez wystawianie informacji o zaległości - 116
sztuk, ostateczne wezwania do zapłaty – 32 sztuki,
7. Wystawienie upomnień – 13 sztuk,
8. Przygotowanie decyzji dotyczące umorzeń w ilości 6 sztuk na łączną kwotę
3496,00 zł.
9. Rozliczanie inkasentów oraz obliczanie wynagrodzenia prowizyjnego dla
inkasentów,

Lp.

Data

1.

07.02.20
18

2.

12.12.20
18

Nr uchwały

Tytuł uchwały

XXXVI/300/2 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr
018
XXXIV/169/2013 Rady Gminy Lubień z dnia
26.03.2013 r. zmienionej uchwałą Nr
XXXVII/183/2013 Rady Gminy Lubień z
dnia 11.06.2013 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
terminu i miejsca składania deklaracji przez
właścicieli nieruchomości położonych na
terenie Gminy Lubień.
III/10/2018
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr
XXXV/171/2013 Rady Gminy Lubień z dnia
18 kwietnia 2013 r. zmienionej uchwałą nr
53

3.

12.12.20
18

III/11/2018

4.

12.12.20
18

III/12/2018

5.

12.12.20
18

III/13/2018

XXXVI/256/2017 Rady Gminy Lubień z dnia
24 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi z nieruchomości
zamieszkałych położonych na terenie Gminy
Lubień.
Uchwała w sprawie zmiany szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Lubień.
Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz terminu i
miejsca składania deklaracji przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych położonych na
terenie Gminy Lubień.
Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Lubień.

1. Przygotowanie projektów 5 uchwał:
2. Weryfikacja zaległości w poszczególnych okresach:
STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ
01.01. 2018r
STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ
24.03. 2018r

49 809,58 zł

STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ
31.03. 2018r
STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ
24.06. 2018r

60 566,98 zł

STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ
30.06. 2018r
STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ
24.09. 2018r

74 187,38 zł

14 756,50 zł

23 248,50 zł

19 220,80 zł
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ŚCIĄGNIĘTO
35 053,08 zł
(Pisemne wezwania,
rozmowy
telefoniczne)
ŚCIAGNIĘTO
37 318,48 zł
(Pisemne wezwania,
rozmowy
telefoniczne)
ŚCIĄGNIĘTO
54 966,58 zł
(Pisemne wezwania,
rozmowy
telefoniczne)

STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ
30.09.2018r
STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ
24.12.2018r

70 924,78 zł
18 165,40 zł

STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ
31.12.2018r

ŚCIĄGNIĘTO
52 759,38 zł
(Pisemne wezwania,
rozmowy
telefoniczne)

48 139,10 zł

II. W 2018 roku zadania z zakresu kanalizacji realizowane były na
podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków:
1) sporządzanie sprawozdania z Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych (KPOŚK),
2) sporządzanie projektów taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla
miejscowości Lubień i miejscowości Skomielna Biała – decyzja
zatwierdzająca 3 sierpnia 2018r,
3) przygotowanie projektu regulaminu odprowadzania ścieków na terenie
gminy Lubień – Uchwała Nr XLII/355/2018 Rady Gminy Lubień z dnia
11 września 2018r,
4) zawieranie umów z odbiorcami i prowadzenie ich ewidencji,
5) prowadzenie ewidencji realizacji należnych opłat, egzekwowanie ich
terminowej realizacji oraz dochodzenie zaległości w opłatach należności
od odbiorców (wezwanie do zapłaty – 1 szt, informacja o stanie
zalęgłości – 21 szt.),
6) sporządzanie co kwartał specyfikacji, not odsetkowych,
7) przyjmowanie i analiza wniosków/ pism z zapytaniem o możliwość
przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej – 17 sztuk (w tym
Skomielna Biała 3szt., Tenczyn 4 szt., Krzeczów 2 szt., Lubień 8szt.).
III. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubień w 2018 roku.
1) przygotowanie projektów uchwał w sprawie:
- przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018,
2) przygotowanie i opracowanie 3 umów m.in. z:
-„VETMEDICA” Przychodnia i Gabinet Weterynaryjny Elżbieta
Wołoszyn, Zbigniew Wołoszyn s.c., 32-400 Myślenice, ul. Piłsudskiego
17 a,
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- schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu,
- właścicielem gospodarstwa w zakresie zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich,
3) umieszczanie 4 bezpańskich zwierząt w schroniskach dla zwierząt w
Nowym Targu.
W 2018 roku zrealizowano założenia planu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami z terenu Gminy na podstawie Uchwały Rady Gminy nr
XXXVIII/315/2018 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy
Lubień w roku 2018. Koszt utrzymania średnio 8 psów w schronisku
w 2018 roku wyniósł 19581,93 zł. Szczepienie, sterylizacja i kastracja oraz
inne usługi lekarsko weterynaryjne to koszt 3045,90 zł. Utylizacja padłych
zwierząt (sarna, lis) wyniosła 1369,00 zł. Łącznie na opiekę bezdomnych
zwierząt wydano 23 996,83 zł.
3. Planowanie przestrzenne.
W ramach pracy Referatu inwestycji i Gospodarki Komunalnej prowadzono
całość spraw związanych z planowaniem przestrzennym.
- Wypis , wyrys , zaświadczenie z planu miejscowego i studium – 255;
- Akty notarialne – 201;
- Opiniowanie zgodności wstępnych projektów podziału z planem miejscowym
– 35;
- Zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu z planem
miejsc. – 4;
- Wnioski o zmianę Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(MPZP) – 42;
- w trakcie realizacji: 17
- zrealizowano w roku 2018 (wnioski z roku 2016 i 2017) : 27
- Wnioski o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego (SUiKZP) – 2;
- Zawiadomienia , informacje , opinie dotyczące projektów planów
miejscowych i studium
(gminy sąsiednie) -11;
- Analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia zmian planu i stopnia
zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium – 42;
- Przygotowywanie materiałów i udzielanie informacji z zakresu dostępu do
informacji publicznej - 5;
Przygotowanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem w związku ze zmianą
dokumentów planistycznych;
Przygotowanie projektu umów z urbanistami na wykonanie zmian planu
miejscowego i studium wraz z koordynacją prac projektowych i ich odbiór;
Przygotowanie materiałów oraz udział w pracach
gminnej komisji
urbanistyczno-architektonicznej (2 opinie) ;
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Zorganizowanie dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie
zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
Przygotowanie odpowiedzi na wnioski i uwagi zgłaszane do projektu zmiany
planu miejscowego lub studium;
Przekazywanie Wojewodzie do kontroli całości dokumentacji planistycznej i
udzielanie wyjaśnień dotyczących procedury planistycznej.
Bieżąca aktualizacja i udostępnienie Planu zagospodarowania przestrzennego i
Studium Gminy Lubień na portalu mapowym : mapa.inspire-hub.pl zgodnie z
wymogami ustawy
o infrastrukturze informacji przestrzennej.
Zgłoszenie i zakwalifikowanie Gminy Lubień do udziału w projekcie :”
Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody Karpat” .
4. Geodezja i gospodarka nieruchomościami.
Lp
Nazwa teczki
1. Dokumentacja zamówień
publicznych
(
zlecenia prac
geodezyjnych ) do
wartości 14 tys. euro
2. Zezwolenia na usuwanie
drzew i krzewów

3

Naruszenie stanu wody
na gruncie

4

Użytkowanie gruntów
pokrytych wodami
(sprawozdania)

5

Numeracja porządkowa
nieruchomości

6

Numeracja porządkowa
nieruchomości podteczka

Sposób załatwienia
-zarejestrowano - 27 spraw
-zleceń
- 21 załatwionych 20, w
toku 1
oferty , pisma - 6 załatwione
-zarejestrowano - 66 spraw wszystkie
załatwione
-zezwolenia
- 63
-pielęgn pomn. przyrody - 1
-pisma
- 2
-zarejestrowano - 7 spraw
-naruszenia stos. wodnych - 4 sprawy w
toku
-pisma
- 3 załatwione
-zarejestrowano - 1 sprawę (sprawozdanie z
wykonania obiektów małej retencji wodnej)
załatwiono
-zarejestrowano - 66 spraw wszystkie
załatwione
-nadanie numerów - 40 zawiadomień
-zmiany właścicieli budynków - 22
zgłoszenia
-pisma
- 4
-zarejestrowano
- 29 spraw,
26 załatwione
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7

8

-pisma do Sądu w sprawie uwłaszczeń w tym
przekazywanie dokumentacji uwłaszczeniowej
do postepowań sądowych - 7 spraw, w tym
3 w toku niezakończone sprawy w Sądzie,
-postanow. prostujące błędy w AWZ 3
załatwione,
-zaświadczenia dot uwłaszczeń i nr bud - 3
załatwione,
-korespondencje z Małopolskim Urz.Woj.w
sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów
EMUiA - 4, załatwione,
-korespondencje z osobami fizycznymi i
Starostwem w sprawie numeracji
nieruchomości - 12 załatwione,
ponadto w ramach numeracji
-wprowadzanie na bieżąco aktualizacji
numerów budynków i wykrytych błędów do
ogólnopolskiego systemu EMUiA(GPS)
prowadzonego przez GUGiK
w
Warszawie,
-przekazywanie dla Urzędu Statystycznego
tabelarycznych zestawień nadanych numerów
porządkowych budynków - na bieżąco przez
e-puap
Ewidencja nieruchomości -zarejestrowano - 2 sprawy, załatwione
- kopie rocznych spisów inwentaryzacyjnych
gruntów i budynków gminnych za rok 2017,
- deklaracja na podatek od nieruchomości
gminnych za rok 2018
Przejmowanie
-zarejestrowano
- 36 spraw, 15
nieruchomości na rzecz
załatwionych
gminy
( nabywanie gruntów w
-wnioski mieszkańców o przejmowanie dróg i
formie aktów
innych nieruchomości
- 25
w
notarialnych, decyzji
tym 5 załatwione
admin. w posiadanie,
pozostałe w toku i załatwiane według
półroczne sprawozdania kolejności,
do Wojewody w sprawie
regulacji gruntów,
-korespondencje z Urzędem Wojewódzkim w
wnioski mieszkańców o
Krakowie, Sądem Rejonowym w
przejmowanie dróg )
Myślenicach, Kancelariami Prawnymi w
sprawie regulacji gruntów
- 7 – załatwione,
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-wywieszanie na tablicach ogłoszeń decyzji
Wojewody o wywłaszczeniu pod drogę S-7 - 1
sprawa
załatwiona (wywieszono i odesłano 20
decyzji)
-wnioski o sprzedaż części gruntów gminnych
- 2 sprawy w tym 1 załatwiona (rezygnacja),
- półroczne sprawozdania do Wojewody w
sprawie regulacji gruntów gminnych - 1
sprawa, załatwiona
(I do 15.01.2019 r. II do 15.06.2019 r. tabela
exel przez e-puap)
ponadto w ramach przejmowania
nieruchomości wykonano
-akty notarialne
- 17 załatwione
-decyzje adm. Wójta - 2 załatwione
-decyzje Wojewody - 1 załatwione (art.73)
Wyjaśnienie do wniosków mieszkańców o
przejmowanie dróg: sprawy te są bardzo
skomplikowane, w większości dotyczą dróg
osiedlowych przebiegających przez
kilkanaście nieruchomości wymagających
geodezyjnego wydzielenia. Procedura
przedstawia się następująco:
1) Wniosek właścicieli nieruchomości,
2) Zlecenie podziału
3) Ustalenie granic drogi w terenie, często
problemy z właścicielami o zgodę na
odpowiednią szerokość drogi,
4) Wstępny projekt podziału zaopiniowany
przez Wójta postanowieniem na
wniosek właścicieli,
5) Klauzulowany projekt podziału
zatwierdzony decyzją przez Wójta na
wniosek właścicieli,
6) Wprowadzenie nowo wydzielonych
działek do ewidencji gruntów przez
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Starostwo na wniosek Gminy,
7) Uchwała Rady Gminy w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie działek,
8) Kompletowanie dokumentów do umów
notarialnych darowizny lub sprzedaży i
organizacja terminów ich zawarcia,
9) Wprowadzenie nabytych działek do
rejestru gminnego, rejestru exel dla
Wojewody, wniosek do ewidencji
gruntów o wprowadzenie zmian,
wpięcie dokumentów do teczki i
zakończenie sprawy,
9

Komunalizacja mienia
Skarbu Państwa

10

Rozgraniczenia
nieruchomości

11

Podziały nieruchomości

-zarejestrowano
- 5 spraw
3 wnioski do Wojewody złożono w 2018 r
1 sprawa wyjaśniana z właścicielem,
1 sprawa kompletowane dokumenty do
wniosku
ponadto w ramach komunalizacji wydane
zostały w 2018 roku 2 decyzje Wojewody z
wcześniejszych lat
-zarejestrowano
- 4 sprawy w toku
Przeprowadzono postępowania wyjaśniające i
wszczęto postępowania rozgraniczeniowe w
formie postanowień.
-1 sprawa do umorzenia za zgodą stron
-1 sprawa ustalone granice do wydania
decyzja o rozgraniczeniu,
-1 sprawa do zapytania geodetów i podpisanie
umowy na rozgraniczenie,
-1 sprawa odwołanie do SKO od
postanowienia Wójta o wszczęciu
postępowania, które stwierdziło
niedopuszczalność odwołania i do
zawieszenia z powodu śmierci strony
-zarejestrowano
- 85 spraw ( 83
załatwione,
1 zawieszona, 2 w toku podteczka )
-decyzje zatwierdzające - 34 załatwione
-zawiadomienia od geodetów o czynnościach
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12

13

14

15

Podział nieruchomości,
podteczka
(scalenie nieruchomości
w obrębie Krzeczów)
Podział nieruchomości
(sprawy dot. podziałów
pod chodnik rola
marszałkowa w
Krzeczowie)
Opłaty za użytkowanie
wieczyste

Przekazywanie
nieruchomości do
korzystania w tym
dzierżawę lub najem

przyjęcia, ustalenia, wyznaczenia granic
(wyjazdy
w teren )
- 47
załatwione
- zawieszone postępowanie z powodu sprawy
w Sądzie
- 1
-podteczka w sprawie scaleń w Krzeczowie 1
(obwieszczenie do wiadomosci),
-korespondencje z osobami fizycznymi
1 załatwione
-podteczka decyzje zatwierdzające podział i
przejęcie z mocy prawa własności na rzecz
Gminy za odszkodowaniem na poszerzenie
drogi publicznej pod chodnik na roli
Marszałkowa w Krzeczowie - 1
( 8 spraw: 6 decyzji zał. 2 pisma do sp-ców o
regulacje gr)
-zarejestrowano
- 3 sprawy
( obwieszczenia, zawiadomienia ze Starostwa
do wiadomości)

Podano w Lp 11

-zarejestrowano
- 1 sprawa
załatwiona
( sprawozdanie do
Wojewody w sprawie podania nieruchomości
oddanych w użytkowanie wieczyste)
-zarejestrowano
- 8 spraw
- zawarto 6 umów dzierżawy gruntów z
osobami fizycznymi i 1 z RZGW w Krakowie
na rzecz Gminy na cele publiczne,
- 1 umowę rozwiązano za porozumieniem
stron

4.1 Grunty nabyte w 2018 r. na rzecz Gminy Lubień.
Ilość działek ogółem,
podstawa nabycia, cel
publiczny

Obszar ogólny w ha
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Wartość w zł

47 ogółem

1,2186

w tym nabytych na podst.
umów kupna od osób
fizycznych pod drogi ze
środków własnych
13 działek

0,1333

53 520,00

nabytych na podstawie
decyzji administracyjnych
Wójta z mocy prawa za
odszkodowaniem pod drogi
ze środków własnych
8 działek

0,0507

19 684,00

nabytych pod inne obiekty na
podst. umów kupna (pod
parking k KS Luboń w
Skomielnej B ) ze środków
własnych
0,0832
4 działki

33 280,00

ogółem 25 działek nabyto
i zapłacono ze środków
własnych
nabytych na podst umów
kupna od osób fizycznych ze
środków IDS
pod drogi technologiczne
6 działek
nabytych na podst. umów
darowizny od osób
fizycznych pod drogi
6 działek
nabytych na podst. decyzji
wojewody z mocy prawa
(art. 73 dr publiczne,
komunalizacje Skarbu
Państwa pod drogi i inne
grunty pod PSZOK),
-darowizny od Skarbu
Państwa - zb. wody pitnej
Wierchowiny r. Plebań.)
wszystko nieodpłatnie
10 działek

299 520,00 ogółem

0,2672 ha ogółem nabyto
odpłatnie ze środków
własnych

106 484,00 zł ogółem
zapłacono ze środków
własnych

0,2047

36 846,00

25 170,00

0,0799

wartość

020,00 zł
wartość

0,6715 ha

131
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5. Inwestycje z udziałem krajowych i unijnych środków finansowych.
Realizacja inwestycji z udziałem środków finansowych funduszy krajowych i
unijnych składa się z kilku następujących etapów:
- ogłoszenie naboru do projektu
- proces przygotowania wniosku aplikacyjnego
- proces złożenia wniosku aplikacyjnego
- proces kontraktacji
- proces realizacji projektu : sprawozdanie w zakresie harmonogramu
działań i postępu działań
- proces rozliczenia projektu: częściowe/końcowe wnioski o płatność
- kontrola projektu przez IZ UMWM
- kontrola wskaźników projektu w okresie trwałości projektu tj. 5 lat od
dnia zakończenia realizacji
1. Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Lubień
2017/2018: Realizacja projektu objęła poprawę energetyczną budynku
Urzędu Gminy Lubień oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w
miejscowości Lubień. Całkowity koszt 1 126 420,82 Dofinansowanie w
wysokości 510 719,02
- kontrola wskaźników projektu w okresie trwałości projektu tj. 5 lat od
dnia zakończenia realizacji tj. od dnia 10.10.2018r.
2. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Lubień poprzez
wymianę źródeł ciepła na wysokosprawne kotły na paliwa gaz/biomasa w
indywidualnych gospodarstwach domowych 2017/2020: dotacja dla 109
gospodarstw domowych. Wartość dofinansowania 1 612 600,83
3. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Lubień poprzez
wymianę źródeł ciepła na wysokosprawne kotły na paliwa stałe w
indywidualnych gospodarstwach domowych 2017/2020: dotacja dla 37
gospodarstw domowych. Wartość dofinansowania 355 687,91
4. „ Wykonanie prac konserwatorskich służących odnowieniu kapliczki
Kamiennej z Krucyfiksem w miejscowości Lubień”
- uruchomienie procesu dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku
aplikacyjnego zgodnie z wymogami konkursu
- proces złożenia wniosku aplikacyjnego
- proces kontraktacji
- proces wyłonienia wykonawcy zgodnie z Ustawą PZP
- kontrola realizacji wykonywanych prac
- rozliczenie projektu i udzielonej dotacji
5. „Wykonanie prac konserwatorskich służących odnowieniu kapliczki św.
Jana Nepomucena w miejscowości Krzeczów”
6. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lubień- etap I Zarębki budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku 4 636 km w miejscowości Lubień –
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Zarębki. Realizacja zadania dzięki dotacji w ramach programu operacyjnego
PROW 2014-2020. Wartość inwestycji 2 969 479,21 Kwota dofinansowania 1
398 218,34
- monitoring projektu w okresie trwałości projektu tj. 7 lat od dnia
zakończenia inwestycji
7. Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa 2017/2021
Kwota dofinansowania w wysokości
12 713 885,60 pozwoli na
współfinansowanie montażu instalacji z odnawialnych źródeł ciepła w postaci:
paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz powietrznych pomp
ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych.
Wnioskiem
aplikacyjnym objęto 1047 gospodarstw domowych z czego 323 gospodarstw
domowych z terenu gminy Lubień oraz montaż paneli fotowoltaicznych na 5
budynkach Szkół Podstawowych na terenie gminy Lubień
8. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Lubniu:
Całkowita wartość inwestycji zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym wynosi
762 859,50 zł . Kwota dofinansowania to 527 670,22.
- uruchomienie procesu dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku
aplikacyjnego zgodnie z wymogami konkursu
- proces złożenia wniosku aplikacyjnego
- proces uzyskania decyzji organów; RDOŚ Kraków , Wody Polskie,
deklaracje NATURA
- proces kontraktacji
9. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Lubień
2018/2019
- uruchomienie procesu dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku
aplikacyjnego zgodnie z wymogami konkursu
- proces złożenia wniosku aplikacyjnego
- proces kontraktacji
Realizacja projektu w postaci zagospodarowania ternu w miejscowości Lubień
koło kompleksu sportowego ORLIK polegająca na : budowie placu zabaw,
siłowni, sceny widowiskowej placu utwardzonego, montażu małej architektury.
Realizacja projektu pozwoli na utworzenie na terenie gminy Lubień
kompleksowej przestrzeni publicznej na potrzeby organizacji imprez kulturalnosportowych o zasięgu gminnym.
10. Lokalny Animator Sportu: Animator sportu zajęcia na obiekcie ORLIK dla
dzieci i młodzieży z terenu gminy Lubień, grupy wiekowe oraz sportowe tj.
piłka nożna, siatkówka, koszykówka; organizacja regularnych zajęć, rozgrywek
sportowych, imprez sportowo – rekreacyjnych.
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6. Administracja mieniem komunalnym.
- administracja cmentarzem komunalnym w Tenczynie: sprzedaż miejsc
pochówku/ rezerwacji na podstawie uchwały Nr XLV/204/2013 Rady Gminy
Lubień z dnia 27 listopada 2013 roku
- najem lokali mieszkalnych / użytkowych dzierżawa gruntów stanowiących
własność gminy Lubień na podstawie uchwały Nr XXXIX/189/2013 Rady
Gminy Lubień z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubień - obsługa 35
najemców
- proces pozyskania nowego personelu medycznego w zakresie obsługi
medycznej dla mieszkańców Skomielna Biała ogłoszenia na portalach
medycznych, rozmowy i konsultacje z indywidualnymi przedstawicielami
spółek medycznych
- sprawozdania z mienia komunalnego dla RIO
7. Działalność gospodarcza
Informacja o działalności gospodarczej
na terenie Gminy Lubień za 2018 rok

Miejscowość

Lubień
Tenczyn
Krzeczów
Skomielna
Biała
Razem

Ilość
zarejestrowanych
nowych
podmiotów
gospodarczych
w 2018r.

Zmiany wpisów
w rejestrze
CEiDG przez
przedsiębiorców

Zawieszenia
działalności
w 2018r.

17
14
6
19

29
46
14
19

15
9
3
4

5
1
0
1

9
4
3
10

56

108

31

7

26

Wznowienia Likwidacja
działalności
firmy
w 2018r.
w 2018r.

8. Ochrona środowiska.
Gmina Lubień w 2018 roku wydała Decyzje o Środowiskowych
Uwarunkowaniach dla realizacji następujących przedsięwzięć:
1) Wydobywanie piaskowca magurskiego ze złoża „KRZECZÓW” na
części działek ewidencyjnych nr 2058/8, 2059/1, 2059/2, 2059/3 w
miejscowości Krzeczów” dla firmy F.U.H.P „BUDRÓG” Czesław Burtan
z siedzibą 32-433 Lubień, Krzeczów 181 – postępowanie trwające 6
miesięcy;
2) „Poszerzenie terenu eksploatacji piaskowców magurskich w kierunku
północnym ze złoża „Tenczyn Górny” położonego w miejscowości
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Tenczyn, gmina Lubień, powiat Myślenicki” dla firmy KOSD
Przedsiębiorstwo
Produkcyjne
PP
spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Legionów Polskich 105,
32-064 Rudawa – postępowanie trwające 7 miesięcy;
3) „Budowa stacji paliw płynnych, podziemnego zbiornika na paliwa płynne,
podziemnego zbiornika LPG wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym
budową miejsc postojowych i terenów utwardzonych, przyłączy
elektroenergetycznego, wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na
działkach 8632/10, 8633/2, 8634/5, 8634/15” w miejscowości Lubień dla
wnioskodawcy fizycznego działającego przez pełnomocnika –
postępowanie trwające 6 miesięcy wszczęte w 2018r., a zakończone w
lutym 2019r.
Gmina Lubień w 2018r. usuwała następującą ilość dzikich wysypisk
zgłoszonych do urzędu gminy tj.:
1) Miejscowość Lubień
– 86,07 m 3
2) Miejscowość Tenczyn
– 56,37 m 3
3) Miejscowość Krzeczów
– 54,47 m 3
4) Miejscowość Skomielna Biała
– 77,47 m 3
Łącznie usuniętych dzikich wysypisk 274,38 m 3
9. Promocja Gminy Lubień.
W roku 2018 podejmowano szereg działań promujących Gminę Lubień:
- podpisano umowę z telewizją myślenicką ITV, która rejestruje i udostępnia w
mediach ważne wydarzenia na terenie Gminy Lubień ,
- podpisano umowę na druk jednej strony dotyczącej Gminy Lubień w lokalnej
gazecie ,,Goniec Myślenicki”,
- Gmina Lubień współfinansuje imprezy o charakterze lokalnym jak również
wyjazdy krajowe i zagraniczne naszych zespołów regionalnych i dziecięcych
promujące nasz folklor i tradycje,
- współfinansuje kluby sportowe i uczniowskie, które biorą udział w
rozgrywkach ligowych na terenie całego województwa małopolskiego
promując jednocześnie Gminę Lubień.
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VIII Bezpieczeństwo publiczne.
1. Obrona cywilna.
W 2018 roku gmina Gmina Lubien realizowała zadania z zakresu
bezpieczeństwa publicznego. W ramach tych zadań gmina w 2018 roku
uczestniczyła w Powiatowych Ćwiczeniach Obronnych pk. „Raba 2018”.
Ćwiczenia te odbywały się łącznie ze wszystkimi gminami z Powiatu
Myślenickiego, a także ze służbami Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji i te trwały dwa dni w terminie 10 - 11
października 2018r. Podczas tych ćwiczeń sprawdzono przyjęte rozwiązania w
ramach przygotowań obronnych oraz w doskonalono procedury kierowania
wybranymi obszarami przygotowań obronnych w Gminie Lubień,
a ponadto doskonalono:
1) system kierowania realizacją zadań obronnych podczas podwyższania
gotowości obronnej państwa na obszarze Gminy Lubień przy
zaangażowaniu elementów współdziałających i przygotowanie kadry
kierowniczej, realizujących zadania obronne operacyjne zawarte w
„Planie Operacyjnym Funkcjonowania Gminy Lubień w warunkach
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”;
2) umiejętności obsad etatowych kierowników zespołów Stanowisk
Kierowania i Stałego Dyżuru w przyjmowaniu i przekazywaniu zadań
wynikających z Planu operacyjnego lub innych zadań obronnych
przekazywanych w czasie osiągania wyższych stanów obronnych państwa
na terenie powiatu myślenickiego;
3) metody współdziałania przy wykorzystaniu możliwych sił i środków
mając wpływ na realizację zadań obronnych, operacyjnych realizowanych
w poszczególnych stanach obronnych państwa na terenie Gminy Lubień
w tym w oparciu o nowe formy wspomagające system bezpieczeństwa w
działaniach ratowniczych;
4) obsady Głównego Stanowiska Kierowania Wójta w wypracowaniu
propozycji działań do decyzji Wójta Gminy Lubień w związku z
otrzymanymi zadaniami obronnymi do wykonania;
5) system współdziałania w realizacji zadań obronnych na linii Starostwo
Powiatowe – gminy powiatu myślenickiego;
6) działania systemu Stałego Dyżuru i Głównego Stanowiska Kierowania
oraz współdziałania przy praktycznych ćwiczeniach obronnych;
7) realizację kart zadań operacyjnych przez pracowników odpowiedzialnych
w Urzędzie Gminy Lubień za realizację określonych procedur
operacyjnych.
W 2018 roku Gmina Lubień uczestniczyła także w comiesięcznych treningu
radiowym w systemie ostrzegania ludności o zagrożeniach uderzeniami z
powietrza. Z tych treningów zostały wykonane sprawozdania, które zgodnie z
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wytycznymi zostały przekazane do Starostwa Powiatowego w Myślenicach do
Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.
W miesiącach marzec oraz wrzesień 2018 roku gmina uczestniczyła w treningu
Stałego Dyżuru na szczeblu Powiat – Gmina, gdzie doskonalono umiejętności w
przyjmowaniu i przekazywaniu zadań od Stałego Dyżuru Starosty
Myślenickiego.
Gmina Lubień posiada z swojej dyspozycji Magazyn Obrony Cywilnej oraz
Magazyn Przeciwpowodziowy w którym między innymi znajdują się worki
potrzebne do akcji kryzysowej w momencie wystąpienia powodzi na naszym
terenie.
Gmina nasza posiada od 2017 roku mobilny system powiadamiania i ostrzegania
mieszkańców tzw. SISMS. W roku 2018 do osób zarejestrowanych w tym
systemie wysłano 69 ostrzeżeń o zagrożeniach, który były prognozowane do
wystąpienia na terenie Gminy Lubień.
Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego aktualizowało w
2018 roku następujące dokumenty:
1) Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy Lubień w warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwem państwa i w czasie wojny;
2) Plan Obrony Cywilnej Gminy Lubień;
3) Plan Ewakuacji Ludności, Zwierząt i Mienia Gminy Lubień;
4) Plan Działania Drużyny Wykrywania i Alarmowania nr 151 w Gminie
Lubień;
5) Plan Organizacji i Funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych w
Gminie Lubień;
6) Dokumentację Punktu Kontaktowego HNS Urzędu Gminy Lubień.
W oparciu o uzgodniony z Wojewodą Małopolskim Plan Szkolenia Obronnego
w Gminie Lubień na 2018 rok Wójt Gminy Lubień w dniu 14 grudnia 2018r.
zorganizował szkolenie dla pracowników realizujący zadania obronne na terenie
gminy. W szkoleniu uczestniczyli Dyrektorzy Szkół, Dyrektorzy i Kierownicy
Jednostek Organizacyjnych, członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz
pracownicy Urzędu Gminy Lubień.
2. Straże pożarne.
Na terenie Gminy Lubień Ochotnicze Straże Pożarne działają w każdym z 4rech Sołectw. Jak wynika z dokumentów zebrań sprawozdawczych na dzień 31
grudnia 2018r. na terenie gminy do OSP należało 321 strażaków czynnych, w
tym:
1. OSP Lubień
83
2. OSP Tenczyn
92
3. OSP Krzeczów
85
4. OSP Skomielna Biała 61
Razem:
321
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Mogący brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych:
1. OSP Lubień
42
2. OSP Tenczyn
28
3. OSP Krzeczów
40
4. OSP Skomielna Biała 38
Razem:
148
Ponadto do OSP należy:
1. Strażaków wspierających
5
2. Strażaków honorowych
36
3. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – chłopców 71
4. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – dziewcząt 17
5. Kobieca drużyna pożarnicza
40
Razem:
169
W roku 2018 OSP wyjeżdżały do 170 akcji, z czego do pożarów 42
razy, do akcji ratowniczych 123 razy, alarmy fałszywe 5, w tym:
1. OSP Lubień
87
2. OSP Tenczyn
33
3. OSP Krzeczów
18
4. OSP Skomielna Biała 32
Razem:
170
Obecnie na wyposażeniu 4-rech OSP znajduje się 10 samochodów
bojowych, w tym 2 ciężkie, 3 średnie i 5 lekkich, a także 2 przyczepki.
Zebrania sprawozdawcze, które odbyły się na początku bieżącego roku
wykazały, że straże pożarne są w dobrej kondycji organizacyjnej i właściwie
realizują zadania statutowe oraz wykazują się wysoką sprawnością i gotowością
bojową.
W 2018 roku na terenie Naszej Gminy wzmocnił się stan gotowości bojowej,
gdy Wójt Gminy Lubień przekazał Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeczowie
nowy lekki samochód specjalny ratowniczo-gaśniczy marki Ford Ranger z
napędem 4x4 w celu. Wartość samochodu wyniosła 185.516 zł brutto. Gmina
Lubień dofinansowała w/w samochód kwotą 50.000 zł, a kwotę 80.000 zł
pozyskała z Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”. Pozostała część wartości
samochodu Jednostka OSP Krzeczów pokryła z zaciągniętego kredytu.
Drużyny Seniorów oraz Żeńska OSP Skomielna Biała dzięki zajęciu I miejsc w
gminnych zawodach sportowo – pożarniczych w 2017 uczestniczyły w dniu 21
maja 2018 roku w powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych w
miejscowości Myślenice, gdzie zdobyły także I miejsca i reprezentowały Powiat
Myślenicki na wojewódzkich zawodach sportowo - pożarniczych w
miejscowości Czarny Dunajec.

KONIEC
Kazimierz Szczepaniec
Wójt Gminy Lubień
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ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU O STANIE
GMINY LUBIEŃ ZA 2018 ROK

WYKAZ UCHWAŁ ZA ROK 2018
VII Kadencja Rady Gminy Lubień
Lp.

Data

Nr uchwały

Tytuł uchwały

1.

07.02.2018 XXXVI/296/2018

Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2018.

2.

07.02.2018 XXXVI/297/2018

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Lubień na 2018 rok.

3.

07.02.2018 XXXVI/298/2018

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2018.

4.

07.02.2018 XXXVI/299/2018

5.

07.02.2018 XXXVI/300/2018

6.

07.02.2018 XXXVI/301/2018

Uchwała w sprawie określenia rocznej dotacji dla samorządowych instytucji kultury na rok
2018.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/169/2013 Rady Gminy Lubień z dnia
26.03.2013 r. zmienionej uchwałą Nr XXXVII/183/2013 Rady Gminy Lubień z dnia
11.06.2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Lubień.
Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania źródeł ciepła na wysokosprawne,
niskoemisyjne kotły w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy
Lubień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020.
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7.

07.02.2018 XXXVI/302/2018

8.

07.02.2018 XXXVI/303/2018

9.

27.02.2018 XXXVII/304/2018

10. 27.02.2018 XXXVII/305/2018

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych
w obrębie Krzeczów.
Uchwała zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2018.
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Pcim.

Uchwała w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Załącznika do Uchwały Nr
XXXV/295/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 18 grudnia 2017 r.
12. 19.03.2018 XXXVIII/307/2018 Uchwała w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień przyjętej
Uchwałą Nr XXXV/285/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 18 grudnia 2017 r.
13. 19.03.2018 XXXVIII/308/2018 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2018.
11. 27.02.2018 XXXVII/306/2018

14. 19.03.2018 XXXVIII/309/2018 Uchwała w sprawie przekazania w 2018 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia
Policji z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Komendy Powiatowej Policji
w Myślenicach.
15. 19.03.2018 XXXVIII/310/2018 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem
na koszty funkcjonowania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Myślenicach.
16. 19.03.2018 XXXVIII/311/2018 Uchwała w sprawie przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeczowie
17. 19.03.2018 XXXVIII/312/2018 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu na realizację
programu profilaktyki zdrowotnej.
18. 19.03.2018 XXXVIII/313/2018 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myślenickiego.
19. 19.03.2018 XXXVIII/314/2018 Uchwała w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy na rok 2019 środków stanowiących
fundusz sołecki.
20. 19.03.2018 XXXVIII/315/2018 Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
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21. 19.03.2018 XXXVIII/316/2018
22. 19.03.2018 XXXVIII/317/2018
23. 19.03.2018 XXXVIII/318/2018
24. 19.03.2018 XXXVIII/319/2018

zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Lubień w roku 2018.
Uchwała w sprawie podziału Gminy Lubień na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Uchwała w sprawie podziału gminy Lubień na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Lubień.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Lubniu.

25. 19.03.2018 XXXVIII/320/2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych
w obrębie Lubień.
26. 19.03.2018 XXXVIII/321/2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych
w obrębie Tenczyn.
27. 19.03.2018 XXXVIII/322/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/187/2013 w sprawie określenia
warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu
oraz kontroli ich wykorzystania.
28. 19.03.2018 XXXVIII/323/2018 Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia udzielających schronienia osobom, tego pozbawionym, w tym osobom
bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Lubień.
29. 19.03.2018 XXXVIII/324/2018 Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny.
30. 19.03.2018 XXXVIII/325/2018 Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Lubień.

32. 25.04.2018 XXXIX/327/2018

Uchwała w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień przyjętej
Uchwałą Nr XXXV/285/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 18 grudnia 2017 r.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2018.

33. 25.04.2018 XXXIX/328/2018

Uchwała w sprawie przekazania w 2018 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia

31. 25.04.2018 XXXIX/326/2018
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34. 25.04.2018 XXXIX/329/2018
35. 25.04.2018 XXXIX/330/2018

36. 25.04.2018 XXXIX/331/2018

37

25.04.2018 XXXIX/332/2018

38. 14.06.2018 XL/333/2018
39. 14.06.2018 XL/334/2018
40. 14.06.2018 XL/335/2018

Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących Komendy Powiatowej Policji
w Myślenicach.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych
w obrębie Skomielna Biała.
Uchwała w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXXVI/301/2018 Rady Gminy
Lubień z dnia 21.02.2018 r. o przyjęciu Regulaminu dofinansowania źródeł ciepła na
wysokosprawne, niskoemisyjne kotły w indywidualnych gospodarstwach domowych na
terenie Gminy Lubień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020.
Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela – obowiązujących w
przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubień.
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubniu w 2017 r.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Lubień za rok 2017.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu
Gminy.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2018.

41. 14.06.2018 XL/336/2018

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem
na koszty funkcjonowania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Myślenicach.

42. 14.06.2018 XL/337/2018

Uchwała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Lubień miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.
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47. 18.07.2018 XLI/342/2018

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej działki położonej
w obrębie Lubień.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej działki położonej
w obrębie Krzeczów.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej działki położonej
w obrębie Skomielna Biała.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych
w obrębie Skomielna Biała.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2018.

48. 18.07.2018 XLI/343/2018

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubień.

49. 18.07.2018 XLI/344/2018

Uchwała w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz
ustalenia wysokości opłat w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunki
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w publicznych przedszkolach oraz
oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Lubień.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych
w obrębie Skomielna Biała.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych
w obrębie Skomielna Biała.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej działki położonej
w obrębie Tenczyn.
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/336/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 14 czerwca

43. 14.06.2018 XL/338/2018
44. 14.06.2018 XL/339/2018
45. 14.06.2018 XL/340/2018
46. 14.06.2018 XL/341/2018

50. 18.07.2018 XLI/345/2018
51. 18.07.2018 XLI/346/2018
52. 18.07.2018 XLI/347/2018
53. 18.07.2018 XLI/348/2018

2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na
koszty funkcjonowania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
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Myślenicach.
54. 18.07.2018 XLI/349/2018

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych
w obrębie Krzeczów i obrębie Tenczyn.

55. 11.09.2018 XLII/350/2018

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2018.

56. 11.09.2018 XLII/351/2018
57. 11.09.2018 XLII/352/2018

Uchwała w sprawie określenia rocznej dotacji dla samorządowych instytucji kultury na rok
2018.
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubień.

58. 11.09.2018 XLII/353/2018

Uchwała w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXVI/301/2018 Rady Gminy Lubień z
dnia 21 lutego 2018 r. o przyjęciu Regulaminu dofinansowania wymiany źródeł ciepła na
wysokosprawne, niskoemisyjne kotły w indywidualnych gospodarstwach domowych na
terenie Gminy Lubień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020.

59. 11.09.2018 XLII/354/2018

Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Gminy Lubień.

60. 11.09.2018 XLII/355/2018

Uchwała w sprawie przygotowania projektu regulaminu odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Lubień.

61. 11.09.2018 XLII/356/2018

Uchwała w sprawie nadaniu nazwy rondu.

62. 25.09.2018 XLIII/357/2018

Uchwała w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień przyjętej
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63. 25.09.2018 XLIII/358/2018

Uchwałą Nr XXXV/285/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 18 grudnia 2017 r.
Uchwała w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2018.

64. 25.09.2018 XLIII/359/2018

Uchwała w sprawie przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubniu.

65. 25.09.2018 XLIII/360/2018

68. 08.10.2018 XLIV/363/2018

Uchwała w sprawie przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomielnej
Białej.
Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Lubień
w zakresie dożywiania „Dożywianie dzieci i młodzieży na lata 2018 – 2020”.
Uchwała w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień przyjętej
Uchwałą Nr XXXV/285/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 18 grudnia 2017 r.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2018.

69. 15.11.2018 XLV/364/2018

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2018.

66. 25.09.2018 XLIII/361/2018
67. 08.10.2018 XLIV/362/2018

VIII Kadencja Rady Gminy Lubień
70. 21.11.2018 I/1/2018

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lubień.

71. 21.11.2018 I/2/2018

Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lubień.

72. 04.12.2018 II/3/2018

Uchwała w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy oraz wyboru
ich przewodniczących.

73. 04.12.2018 II/4/2018

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubień.

74. 12.12.2018 III/5/2018

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lubień Nr XXXIV/284/2017 z dnia

76

23 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień.
75. 12.12.2018 III/6/2018

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych
w obrębie Lubień.

76. 12.12.2018 III/7/2018
77. 12.12.2018 III/8/2018
78. 12.12.2018 III/9/2018
79. 12.12.2018 III/10/2018

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej działki położonej
w obrębie Tenczyn.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych
w obrębie Tenczyn.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych
w obrębie Tenczyn.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/171/2013 Rady Gminy Lubień z dnia
18 kwietnia 2013 r. zmienionej uchwałą nr XXXVI/256/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 24
sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lubień.

80. 12.12.2018 III/11/2018

Uchwała w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na
terenie Gminy Lubień.

81. 12.12.2018 III/12/2018

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości
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zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lubień.
82. 12.12.2018 III/13/2018

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Lubień.

83. 12.12.2018 III/14/2018

Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Lubień
w zakresie dożywiania "Dożywianie dzieci i młodzieży na lata 2019-2023".

84. 12.12.2018 III/15/2018

Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania
z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole
i w domu" na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane
w ramach rządowego programu "Posiłek w domu i w szkole" na lata 2019-2023.

85. 20.12.2018 IV/16/2018

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień.

86. 20.12.2018 IV/17/2018

Uchwała budżetowa na rok 2019 nr IV/17/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 20 grudnia
2018 r.

87. 20.12.2018 IV/18/2018

Uchwała w sprawie określenia rocznej dotacji dla samorządowych instytucji kultury na rok
2019.

88. 20.12.2018 IV/19/2018

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2018.

89. 20.12.2018 IV/20/2018

Uchwała w sprawie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego,
prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz
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osoby fizyczne w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
90. 20.12.2018 IV/21/2018

Uchwała w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej "Klub dziecięcy
w Skomielnej Białej" i ustalenia statutu.

91. 20.12.2018 IV/22/2018

92. 20.12.2018 IV/23/2018

Uchwała w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w gminnej jednostce budżetowej
"Klub Dziecięcy w Skomielnej Białej" oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
dziecka
Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Lubień.

93. 20.12.2018 IV/24/2018

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2019.

94. 20.12.2018 IV/25/2018

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Lubień na rok 2019.

95. 20.12.2018 IV/26/2018

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lubień na 2019 rok z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.
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